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2012. aasta loosung:

 Jumal ütleb:
„Sulle saab küllalt minu armust,

sest vägi saab nõtruses täie võimuse!“

2Kr 12:9
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Inimene võib kahelda, kas Jumal üldse räägib temaga.
Apostel Paulusel oli tõenäoliselt mingi raske haigus. Ta oli
kolm korda palunud, et Jumal võtaks ta ihust teda vaevava
vaia, kuid apostlile vastati: „Sulle saab küllalt minu armust,
sest vägi saab nõtruses täie võimuse!“. Tahaksime olla
terved, aga kõik ei saa terveks.

Mis saab siis, kui sa oled palunud, ent Jumal ei ole sinu
palve kohaselt toiminud?

Väga paljud paluvad tervise pärast ja lasevad enda eest
teistel paluda. Kas Pauluse maailm varises kokku, kui ta ei
paranenud? Jumal ei lasknud sel sündida, vaid rääkis
temaga.

Mida peaks see meile tähendama?
Jumal suhtleb meiega, kui Temaga räägime. Aga ei ole

kindel, kas Tema vastused vastavad meie ootustele. Siiski,
kui sa palud, teab Jumal, mis sulle on vajalik. Kas sa oled
valmis seda uskuma? Kui Ta sinu tahtmise kohaselt ei toimi,
siis ära pea end Jumalast hüljatuks. Jumala armastus ja
vägi on igal juhul sinuga.

Sinu väliselt heades päevades ei pruugi Jumal olla väga
lähedal. Jumala lähedus või kaugelolek sõltub sinust. Miks
on Jumalal tarvis tikkuda sinna, kus on muud, inimese jaoks
tähtsamad probleemid päevakorral? Kannatustes ja valus
aga oled nõder ja vajad abi ning julgustust. Kui sa siis oma
Jumala poole pöördud, on Ta lähedal.

Olen elu madalatel päevadel mõtelnud, kui palju kergem
oleks elada, kui mured ja probleemid on lahendatud.
Issandal oleks ju võimalik nõnda korraldada. Ometi just

Saatesõna 282. väljaandele



nendes päevades on palvet rohkem ja side Jumalaga
elavam. Kui sa siis tunned Tema erilist lähedalolekut, on
põhjust tänamiseks ja rõõmustamiseks. Lauluraamatus,
mida kasutasime enne uue ilmumist, on väga omapärane
1672-1737 elanud Benjamin Schmolcki  laul nr 497 (Carl
Maurachi tõlkes). Iga salm algab: „Kui rist on ränk“. Kirjutan
siia mõned lõigud. „Kui rist on ränk, siis taevas lähem. Kel
rist sel Jumal ligi ka... Kui rist on ränk, siis usk on kangem.
Ei kosu usk siin ristita... Kui rist on ränk, siis palveid rohkem.
Kask mahla annab haavatud... Kui rist on ränk, siis kroon
on kergem, mis taevas pandud tallele... See kroon kõik
koormad kergeks teeb, et süda suurest rõõmust keeb.“
Mõnigi kord olen risti all seda laulu korranud. Aitab. Jaksad
minna edasi.

Lahendused antakse omal ajal. Vahel on siiski raske
seda ära oodata. Siis on vaja palvet, rohket palvet. Usu
mind, sa saad tugevaks. Ja teisigi jaksad julgustada. Sest
Jumala vägi saab sinu nõtruses täie võimuse.

Eenok Haamer

Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem
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Vennastekoguduse (sks Brüdergemeine, ingl Mora-

vian Church) juured ulatuvad tagasi 15. sajandi usupu-
hastusliikumisse Böömimaal, mille üheks haruks kujunes
Vennaste Uniteet (lad Unitas Fratrum). Uniteet rõhutas
piiblit kui esmast usulist ja õpetuslikku allikat, väärtustas
emakeelset lihtsustatud jumalateenistuskorda ning tõstis
esile praktilise vagaduselu tähtsuse. Liikumine avaldas
Böömimaal laialdast mõju, kuid hävitati 17. sajandil
vastureformatsiooni käigus.

1722. aastal saabus grupp böömi-määri usupõgenikke
puusepp Christian Davidi juhtimisel Saksamaale, kus nad
leidsid varjupaiga krahv Nikolaus Ludwig von Zinzendorfi
maadel. Lühikese aja möödudes tekkis sinna algkristlikku
ideaali järgiv kogukond, mille asukohale pandi nimeks
Herrnhut (Issanda kaitse). Usulised erimeelsused tõid
Herrnhutis esialgu kaasa teravaid vastuolusid, kuid need
ületati 1727. aasta 13. augustil, mil Berthelsdorfi kirikus
toimus hernhuutlaste esimene ühine armulaud. Seda
kuupäeva peetaksegi vennastekoguduse vaimseks
sünnipäevaks. Zinzendorf koostas hernhuutlastele ühiselu
reeglid ning temast kujunes vennastekoguduse juht.

Vennastekogudus seadis koheselt üheks oma peaees-
märgiks misjonitöö kõikjal maailmas. 1729. aastal saabus
Christian David koos kaaslastega Liivimaale, 1730. aastal
Tallinnasse. Hernhuutliku tegevuse tulemusena puhkesid
usulised ärkamised nii Eesti- kui ka Liivimaal. Vaimulikult
eriti viljakaks kujunesid need piirkonnad, kus koos töötasid
misjonärid, maarahvas, mõisnik ja kirikuõpetaja. Asuti
ehitama palvemaju ning sealsed kogunemised said
eestlastele väga südamelähedaseks. 1736. aastal viibis

Ülevaade vennastekoguduse ajaloost



- 6 -

Zinzendorf Tallinnas, toetades mh eestikeelse piibli trükki-
mist. Ometigi ei leidnud hernhuutlik äratusliikumine kõikjal
soosingut. Vendade uudsed töömeetodid, omanäoline
vagaduslaad ja usulise vaimustusega kaasnenud äärmused
tekitasid siin-seal tugevat vastuseisu; lisaks langes
äratusliikumine mitmel pool kokku talurahvarahutustega.
Sellest tulenevalt keelustas keisrinna Jelizaveta Petrovna
1743. aastal hernhuutlaste tegevuse.

1817. aastal sai vennastekoguduse töö Eesti- ja Liivimaal
siiski viimaks seadustatud. Vaatamata välistele kitsen-
dustele saavutas siinne vennastekogudus 19.sajandi
keskpaigaks oma senise ajaloo kõrgseisu. 1854. aastal oli
hernhuutlastel Eestis 165 palvemaja, 50 531 liiget, 2976
eestlasest töötegijat ja 2884 abilist. Vennastekoguduse
edule aitas kindlasti kaasa Herrnhuti misjonäride tööstiil:
nad asusid maarahva keskele, viisid evangeelse sõnumi
otse talutarre ja edendasid eestlaste omaalgatuslikku
tegevust palvemajades. Usuline elavnemine lõi eeldused
ka rahvuslikele püüetele. Pole juhuslik, et nt Friedrich
Reinhold Kreutzwald, Jakob Hurt, Carl Robert Jacobson,
Villem Reiman ja Jaan Tõnisson olid pärit vennaste-
koguduslikest perekondadest. Hernhuutlusest sai Eesti
luterliku kiriku äratusliikumine.

Paraku aga hakkasid just kõrgajal puhuma hernhuut-
lastele ebasoodsad tuuled, millega algas liikumise järsk
hääbumine. Ajendatuna Herrnhutis tekkinud kriisidest,
otsustas sealne sinod 1857. aastal lõpetada Eesti- ja
Liivimaa vahetu toetamise. Samal ajal kestis luterliku kiriku
vaenulikult häälestatud tiiva võitlus vennastekogu-
dustega, seda eriti Liivimaal. Palvemajad hakkasid tühje-
nema, 20. sajandi alguseks olid vendade read kahanenud
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mõnetuhande liikmeni. Eesti vabariigi loomisega algasid
siinsete hernhuutlaste seas tõsised identiteediotsingud.
Osa liikmeid pooldas senist seotust Herrnhutiga, teised
taotlesid täielikku iseseisvust - sh vaimulike ametite loomist
ja sakramentide talitamist koguduses. Otsingute käigus
tekkis jagunemine: Evangeeliumi Vennaste Kogudus (1919,
eesotsas Jüri Leidtorffiga) ja Evangeelne Vennaste Ühing
(1939, eesotsas Eugen Tanneriga).

II maailmasõjale järgnenud okupatsioon likvideeris
1948. aastal mõlemad ühendused, palvemajad võõrandati,
osa neist jäeti luterliku kiriku kasutusse. Vennaste-
koguduse varjatud tegevus jätkus siiski kogu nõukogude
perioodi. Hernhuutlikest perekondadest kasvasid välja nt
mitmed luterliku kiriku vaimulikud ja teoloogid. 1992. aastal
taastati Eesti Evangeelne Vennastekogudus (EEVK),
peavanemaks valiti vend Osvald Reier.

2010. aastal kuulus ülemaailmsesse vennastekogudusse
ca 800 000 liiget; kogudused asetsevad peamiselt Euroopas,
Aafrikas, Ameerika Ühendriikides ja Kariibimere saartel.
EEVK kuulub Herrnhuti Vennaste Uniteedi Euroopa
Kontinentaalprovintsi.

Vennastekoguduse õpetuslikuks põhialuseks on piibel,
kuid sellele lisaks juhindutakse ka vanakiriklikest
usutunnistustest ning hernhuutlikest, luterlikest ja
reformeeritud usutunnistuskirjadest (nt Augsburgi
usutunnistus, Martin Lutheri Väike katekismus, Heidelbergi
katekismus jt). Eriline rõhuasetus on Jeesusel Kristusel,
Tema kannatusel, ohvrisurmal, ülestõusmisel - ja inimese
isiklikul osadusel Kristusega.
Vt lisaks:

www.vennaste.ee; www.unitasfratrum.org; www.ebu.de
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Näpunäited lugejale
3. mail 1728 andis Nikolaus Ludwig von Zinzendorf

laulutundi tulnud koguduseliikmetele lühikese piibliteksti,
et nad kõik mediteeriksid seal leiduva sõnumi üle. Sellega
pani ta aluse vaimulike loosungite traditsioonile, mis jõudis
esmakordselt kaante vahele 1731. aaastal. Ühe piiblisalmi
vaimulikku "mälumist" tunti juba vanakiriklikus praktikas;
Zinzendorf väljendas sellega nii oma armastust Jumala
Sõnasse kui ka vastuseisu pühakirja hoolimatule luge-
misele.

Loosungiraamatu Vana Testamendi salmid loositakse
välja Herrnhutis asuvast kogust, mis sisaldab u 1800
kirjakohta. Nende kõrvale valitakse sobilikud salmid Uuest
Testamendist. Kolmandal real olevaid palveid, laule ja
mõtisklusi tuleks mõista kui meie vastust Jumala Sõnale.
Neljandal real leidub kaks pühakirjaviidet. Esimene neist
lähtub kirikuaastast, toetudes pühapäevastele evangee-
liumidele ja nädala kirjakohtadele (aluseks väljaanne
"Lesungen der Heiligen Schrift im Kirchenjahr. Lektionar
für alle Tage"). Teine on süstemaatiliseks piiblilugemiseks,
mida järgides läbitakse nelja aastaga Uus Testament ja
kaheksa aastaga tähtsamad Vana Testamendi osad.
Loosungiraamatu ülesehitus kulgeb vastavalt lääne
kirikukalendrile, pühapäevad ja pühad sisaldavad lisaks
loosungitele temaatilist juhtsalmi ja lugemiskorda.

Ülemaailmse vennastekoguduse üheks töövormiks on
saanud katkematu palveahel. Kogu aasta on tund-tunnilt
jagatud grupi või üksikisiku hoolde, et nõnda astuda
üheskoos oma rõõmude ja muredega Jumala ette. Palve-
aegade jaotus 19 ülemaailmse piirkonna vahel on järgmine:



- 9 -

1.–18.01. USA lõunaosariigid

19.–23.01. Costa Rica

24.–31.01. Guajaana

1.–7.02. Tsehhi

8.–25.02. Suriname

26.02.–14.03. Tansaania lääneosa, Kongo

15.–22.03. Alaska

23.–31.03. Euroopa mandriosa,  Sternberg

31.03. Eesti

1.–14.04. Lääne-India idaosa

15.–19.04. Labrador

20.04.–7.05. Jamaika, Kuuba, Kaimanisaared

8.–25.05. Honduras

26.05.–25.06. Lõuna-Aafrika

26.06.–9.07. Suurbritannia, Põhja-India

10.–23.07. Tansaania, Rukwa osa

24.07.–6.09. Tansaania lõunaosa, Malawi

7.09.–5.10. Nicaragua

6.10.–30.11. Tansaania edelaosa, Sambia

1.–31.12. USA põhjaosariigid



- 10 -

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 pühitse-
mine. Vaimulik ärkamine ja vaimuliku elu uuenemine, ühtsus
vaimus ja vennaarmastus. Eestpalve erinevate kirikute ja
nende ühtse tunnistuse eest.

Esmaspäev: Kiriku teenimistöö maailmas. Evangeeliumi
kuulutamine kogu maailmas. Vaimulik kasvamine kogudus-
tes. Usu ja armastuse tunnistamine kõigile inimestele.
Kaastööliste väljaõpe ja varustamine teenimistööks kirikus
ja ühiskonnas. Misjon ja evangeeliumi kuulutamine.
Meditsiinitöö.

Teisipäev: Perekond, kool ja töö. Sugulased, sõbrad ja
ristilapsed. Abielu ja perekond, laste kasvatamine. Lasteaiad,
koolid, hooldekodud, õpetajad ja kasvatajad. Usu edasi
andmine järgmisele põlvkonnale.  Usuõpetus, noortetöö.
Meie töö kodus ja töökohal. Igapäevane leib. Usu säilitamine
igapäevases elus.

Kolmapäev: Kaasinimesed. Naabrid, töö- ja ärikaaslased.
Töötud. Toetus ja troost nõrkade, haigete ja surijate,
pimedate, kurtide ja kõikide puuetega inimeste, leskede ja
üksikute inimeste, sõltuvuste ja tagakiusu all kannatavate,
vangide, kodutute, rõhumise ja vägivalla ohvrite abista-
miseks. Diakooniatöö: emade  turvakodud, hooldetöö
kogudustes, hooldekodud, hingehoid.
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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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JAANUAR

KUU LOOSUNG: Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan
käia su tões!         Ps 86:11

UUSAASTA
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda
Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!         Kl 3:17
Lk 4:16-21; Jk 4:13-15; Ps 121
Jutlus: Jos 1:1-9

1. Pühapäev
Issanda kartus -  see on Siioni rikkus.           Js 33:6
Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli
õiglane ja vaga ning ootas Iisraeli lohutust. Ta võttis
Jeesuse sülle, ülistas Jumalat ja ütles: Issand, nüüd sa
lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest
mu silmad on näinud sinu päästet. Lk 2:25,28-30
Osaduses Jumalaga tunneb ka rikkaim end vaesena ja
vaeseim rikkana.             Elmar Salumaa

2. Esmaspäev
Sina, Issand, oled mu varjupaik!          Ps 91:9
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt
teie eest!           1Pt 5:7
Aluseks meie teadmisele, et me oleme sidemes Jumalaga,
pole mitte meie tunded, vaid see tõik, et Tema väidab seda.
Me ei pea paaniliselt iseendas kobama, et leida tõendit
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oma hingeelust, vaid vaatama endast väljapoole, üles,
ümber, leidmaks Jumalat ja Tema sõna.    John Stott
Jos 24:1-2a,13-18,25-26; Mk 1:1-13

3. Teisipäev
Hallpea ees tõuse üles ja vanale anna au!    3Ms 19:32
Vana mehega ära kärgi, vaid räägi lahkesti nagu isaga,
noorematega nagu vendadega, vanemate naistega nagu
emadega, noorematega nagu õdedega - kõiges puhtuses.

    1Tm 5:1-2
Nii tuleb noort rahvast õpetada, et nad oma vanemaid
silmas peaksid otsekui Jumala asemikke ja nõnda mõtleksid
neist, kuigi need vanemad võivad olla halvad, vaesed,
hädised või veidrad, ent nad on sellele vaatamata isa ja
ema, kes Jumalast antud. Puudustele ja vigadele vaatamata
ei ole nende au neilt võetud.             Martin Luther
2Ms 2:1-10; Mk 1:14-20

4. Kolmapäev
Ärge varastage ja ärge valetage, ja ükski ärgu petku oma
ligimest!     3Ms 19:11
Tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle.

       1Kr 13:6
Meiegi elu osutub täiuslikuks, kui laseme Jumala Sõna
inspireerival väel oma elu kujundada ja astume suuremate
eesmärkide teenistusse kui me ise.           Joosep Tammo
1Ms 21:1-7; Mk 1:21-39

5. Neljapäev
Kus on palju unenägusid ja palju sõnu, seal on ka palju
tühisust. Aga sina karda Jumalat!           Kg 5:6



Jaanuar

- 14 -

Kes ei peaks kartma sind, Issand, ning ülistama sinu
nime? Sina üksi oled püha.         Ilm 15:4
Inimene, kes õpetab, kuid ise õpetatu kohaselt ei ela,
sarnaneb allikaga: ta peseb teisi ning pakub kõigile vett,
kuid iseennast ta puhtaks pesta ei taha.   Isa Poimen
1Ms 9:12-17; Mk 1:40-45

KOLMEKUNINGAPÄEV (EPIPHANIAS)

Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba.     1Jh 2:8b
Mt 2:1-12; Ef 3:2-3a,5-6; Mk 2:1-12
Jutlus: Kl 1:24-27

6. Reede
Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu
Seadus on mu südames.          Ps 40:9
Kristus ütleb: Kui te armastate mind, siis pidage mu käske!

        Jh 14:15
Te saate küll teatud hetkel kristlaseks, kuid mitte küpseks
kristlaseks. Kristus võib teisse ilmuda, teid puhastada ja
teile andestada mõne sekundiga, kuid hoopis pikemat aega
nõuab teie iseloomu muutmine, vormimine Tema tahte järgi.
Pruudist ja peigmehest saab mõne minutiga abielupaar, kuid
teineteisega kohanemine ja kooselu laabumine võib nõuda
aastaid.    John Stott

7. Laupäev
Ma meenutan sind oma voodis ja mõtlen sinule vahikordade
ajal.          Ps 63:7
Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravali-
tuile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, kas ta peaks
viivitama neid aidates?          Lk 18:7
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Tuhat takistust võita - ööski lennata tuleb. Tähed tihti ei
paista... Kui aga väsib ja sureb?! Üle mere ja maade sirutab
igatsus kauge - üle siniste voogude. Oh et ta teele ei rauge!

  Peeter Sink
1Jh 3:1-6; Mk 2:13-17

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 89:1-19
Jutlus: 1Kr 1:26-31

8. Pühapäev
Häda neile, kes kavatsevad nurjatust, sest nende käes on
võim.            Mi 2:1
Jeesus ütles: Mis mõõduga teie mõõdate, sellega
mõõdetakse ka teile.         Mk 4:24
Mis on kõver, õigeks saagu, mis on künklik, tasaseks,
ülekohus maha jäägu, muutugu ta õigluseks. Lootus, usk
ja armastus, kannatus ja alandus olgu ristirahva ilu,
kaunistagu nende elu.         KLPR 145:4. Johann G. Olearius

9. Esmaspäev
Häda neile, kes otsivad tuge hobustest ning loodavad
sõjavankrite peale, sellepärast et neid on palju, aga ei
vaata Iisraeli Püha poole ega küsi nõu Issandalt!    Js 31:1
Teie usk ärgu olgu inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes.

          1Kr 2:5
Tõde ei peitu meis ega meie veendumustes, ka usutõde
mitte, vaid see leidub Jumala Sõnas ja üksnes Jeesus
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Kristus on tõeline tõde. Meie peame Sõnale alistuma ka
siis, kui me ei ole veel jõudnud kindlale usule temasse.
Sest tõde saame me ikka ainult siis kätte, kui me jääme
Kristuse sõnasse.  Harald Põld
Ap 10:37-48; 1Kr 1:1-9

10. Teisipäev
Käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riided, ja
pöörduge Issanda, oma Jumala poole.            Jl 2:13
Jeesus ütles: Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal.
Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!     Mk 1:15
Võtkem aega oma hingele, tahaksin ütelda sinule ja hüüda
eriti nendele, kellel on aega kõigeks muuks, aga mitte
Jumalale ja oma hingele.        Rudolf Kiviranna
Jos 3:9-17; 1Kr 1:10-17

11. Kolmapäev
Vaata, eelmised sündmused on aset leidnud ja ma kuulutan
uusi; enne kui need toimuma hakkavad, teen ma need
teile teatavaks.           Js 42:9
Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba.     1Jh 2:8
Sa ära Kristust unusta, Ta sündis Sulle vennaks, et võtta
sinult surm ja süü, tõi ohvriks iseennast. Pea ikka meeles:
sinu eest! See ärgu mingu südamest. Kas mõistad seda
heldust?            KLPR 269:1. Endel Mets
Kl 2:1-7; 1Kr 1:18-25

12. Neljapäev
Issand ütles Gideonile: “Rahu olgu sinule! Ära karda, sa
ei sure!” Siis Gideon ehitas sinna altari Issandale ja pani
sellele nimeks “Issand on rahu”.    Km 6:23-24
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Kristus ütleb: Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged:
mina olen maailma ära võitnud.         Jh 16:33
Me oleme päästetud. Ja me rõõmustame pääste üle, mis
meil on Kristuses Jeesuses. Ometi elame vaenlase maal,
kus ohud on pidevalt ähvardamas. Külvatud seeme on
ohustatud sügiseni. Sel põhjusel ootame lõplikku ja
täielikku päästet igavikus.          Frederik Wislöff
Mk 10:13-16; 1Kr 1:26-31

13. Reede
Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal.

          Js 40:1
See, kes ütles: “Pimedusest paistku valgus!”, on Jumal,
kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetu-
se valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala
kirkusest.          2Kr 4:6
Ka valudes saan kantud Sinu kätest, kui pimedast mind
läbi talud. Hing nõrkend rüüpab jõudu armastuse lättest ja
vaikib, kuigi keevad valud. Jään vait, kõik usaldan ma Sinu
kätte - Sa kannad mind ka üle vee; vaid vaikses palves
alandan Su ette -  hing rahuleb, ehk küll see risti tee.

  Peeter Sink
Lk 12:49-53; 1Kr 2:1-9

14. Laupäev
Kogu maailm olgu täis tema au!        Ps 72:19
Kristus ütleb: Minge kõike maailma, kuulutage evangee-
liumi kogu loodule!       Mk 16:15
Ristiinimese vili on teised ristiinimesed. Sellepärast peab
olema külvaja. Külvajad ei ole mitte ainult õpetajad ja
kuulutajad koguduse keskel. Külvajad peavad olema kõik
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ristiinimesed. Meie kätte on antud Jumala Sõna kallis seeme.
Elutee ääres on seemet ootamas tuhandeid südameid. Kas
käime mööda ja ei tee midagi?          Eduard Salumäe
Mt 6:6-13; 1Kr 2:10-26

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 89:20-53
Jutlus: 1Kr 2:1-10

15. Pühapäev
Häda neile, kes reastavad koja kõrvale koja ja lisavad
põllule põllu, kuni enam ei jää üle paikagi, vaid üksnes
teie elate maal!             Js 5:8
Mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve
maailma, aga teeks kahju oma hingele?               Mk 8:36
Ei või meid päästa raha, ei rikkus, kõrge meel, kõik peab
jääma maha, kui hing on keele peal. Ehk sinul küll on vara,
suur au ja ilu ka, see kaob siin ruttu ära, kui sa pead surema.

      KLPR 176:2. Michael Frank

16. Esmaspäev
Hoidke, et teie süda ei laseks ennast meelitada ja et te ei
kalduks kõrvale ega teeniks teisi jumalaid ega kummar-
daks neid.     5Ms 11:16
Meie jaoks on ainult üks Jumal, Isa, kellest on kõik asjad,
ja meie tema juurde teel, ning üks Issand, Jeesus Kristus,
kelle läbi on kõik, ja ka meie tema läbi.          1Kr 8:6
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Jumal vägev valitsema, ükski pole nii kui Tema, ainult Poeg
Ta sarnane. Poja aujärg kõikumatu, Tema iga lõppematu,
Tema riik ei vähene.        KLPR 86:3. Philipp Friedrich Hiller
5Ms 4:5-13; 1Kr 3:1-8

17. Teisipäev
Sinul, Issand, on kuningriik ja sa oled ennast tõstnud
kõigile peaks.      1Aj 29:11
Kasvagem tõtt rääkides armastuses kõigiti selle sisse,
kes on pea - Kristus.           Ef 4:15
Elagem ka Jeesusega! Eluvürst meid elule saadab surmast
võimusega. Peaks meil oled, karjane! Kui Su liikmed Sinu
küljes, kui Sa elad, elame. Issand, Sind ka palume: tunnista
meid vennaks üles! Sulle siin nüüd elan ma ja seal igavesti
ka!            KLPR 317:4. Sigmund von Birken
Mk 2:23-28; 1Kr 3:9-17

18. Kolmapäev
Issand on meie kohtumõistja, Issand on meie käsuandja,
Issand on meie kuningas, tema päästab meid.      Js 33:22
Haige lapse isa hüüdis: Ma usun, aita mind mu uskma-
tuses!         Mk 9:24
Usuelu ehk ristiinimese elu, kes käib õndsuse teed, on
alatine ja lakkamatu võitlus meie sees uue ja vana inimese
vahel, aga ka alatine võidusaamine Jeesuse Kristuse läbi.

  Harald Põld
Lk 16:14-17(18); 1Kr 3:18-23
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19. Neljapäev
Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus
kestab igavesti!        Ps 106:1
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda
Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!       Kl 3:17
See, kes mind kaitses koidu kumal ja õhtul hilja hoiab veel,
on minu Issand, minu Jumal, Tal on nii helde armumeel. Ma
kiites Teda kummardan, head annid Temalt saan.

          KLPR 304:1. Anna Prants
Ap 15:22-31; 1Kr 4:1-13

20. Reede
Aabram ütles Lotile: Ärgu olgu riidu minu ja sinu vahel,
minu karjaste ja sinu karjaste vahel. Meie, mehed, oleme
ju vennad!       1Ms 13:8
Kristus ütleb: Kui te annate inimestele andeks nende
eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks.

         Mt 6:14
Alandlikkus on see, kui sa sinu vastu eksinud vennale
andestad enne, kui tema sinult andestust paluda jõuab.

     Kõrbeisade tarkus
Jh 7:1-13; 1Kr 4:14-21

21. Laupäev
Issand Jumal! Sina oled oma sulasele hakanud näitama
oma suurust ja oma vägevat kätt.       5Ms 3:24
Lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse
ilmumises.         1Pt 1:13
Kui me elame Kristuses, leiame end taevases elukorras.
Me ei saagi muud kui nõustuda taevaga. Patt kisub meid
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küll allapoole, pattu näeme enese ümbergi. Kuid me oleme
näinud ka Kristust ja taevast. Me ei saa seda unustada ja
selleta elada.          Vallo Ehasalu, Eesti Kirik
5Ms 33:1-4(7,12-16); 1Kr 5:1-13

3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub
lauda Jumala riigis.        Lk 13:29
Mt 8:5-13; Rm 1:(14-15)16-17; Ps 86
Jutlus: 2Kn 5:(1-8)9-15(16-18)19a

22. Pühapäev
Jumal on inimesed loonud ausaks, aga nad ise leiutavad
rohkesti riukaid.          Kg 7:29
Kristus ütleb: Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti
minu jüngrid ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.

    Jh 8:31-32
Ärge oodake õhtuni, veel vähem järgmise pühapäevani, et
siis korraga parandada kõike seda, mis päev-päevalt valesti
tehtud. Selle asemel, et komistada ja kukkuda, kahetsege
ning paluge alandlikult oma Isalt andestust. Seadke
eesmärgiks hoida oma südametunnistus puhas ja
määrdumatu.    John Stott

23. Esmaspäev
Sina tõid mu elu hauast üles, Issand, mu Jumal!    Jn 2:7
Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle
seast esimene olen mina.        1Tm 1:15
Kullakaevajad ei pööra tähelepanu suurele hulgale liivale
ja porile, vaid panevad tähele üksnes kullaterakesi, ning



Jaanuar

- 22 -

ehkki neid on äärmiselt vähe, peavad nad ka seda vähest
kalliks, pestes selle välja suurest hulgast kasutust liivast.
Nii toimib ka Jumal meiega, meid kannatlikult puhastades.

         Õigeusu kirikust
Js 19:19-25; 1Kr 6:1-11

24. Teisipäev
Kogudustes ma kiidan sind, Issand!         Ps 26:12
Mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armas-
tusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma
koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks.

 Hb 10:24-25
Maailma ei saa päästa, kuid inimesi temas saab. See teostub
kristliku koguduse osaduses, kus sõna ja sakramendi väest
võrsub ta liikmete pidevalt uuenev elu.     Eduard Salumäe
1Kn 17:8-16; 1Kr 6:12-20

25. Kolmapäev
Issand läkitab oma ingli sinu ees.       1Ms 24:7
Ingel ütles Peetrusele: “Pane vöö vööle ja seo oma jalatsid
jalga!” Tema tegigi nõnda.          Ap 12:8
Igal inimesel on oma otstarve ja ülesanne maailmas. Jumal
on loonud sind ja mind sellepärast, et siin maailmas leidub
ülesandeid, mida ainult meie saame täita.        Evald Mänd
Rt 1:1-8(9-15)16-19a(19b-21); 1Kr 7:1-9

26. Neljapäev
Naaman ütles: Su sulane ei taha enam ohverdada muile
jumalaile kui ainult Issandale!       2Kn 5:17
Jeesus Kristus on tõeline Jumal ja igavene elu. Lapsed,
hoiduge ebajumalate eest!    1Jh 5:20-21
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Muidugi on elus väga palju tegureid ja asjaolusid, mis meist
ei sõltu, aga kõige negatiivse ja positiivse hulgast on meil
ju võimalik valida. Näiteks seda, kas läheme ülekohtu ja
kõlvatusega kaasa või seisame sellele vastu. Me ei saa
valida, kuidas teised meid kohtlevad, küll aga seda, kuidas
sellele reageerime.            Aare Kimmel, Eesti Kirik
Ap 13:42-52; 1Kr 7:10-16

27. Reede
Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees
kitsikuses ja kergesti leitav. Sellepärast me ei karda.

      Ps 46:2-3
Paulus kirjutab: Kui ma olen nõder, siis ma olen vägev.

     2Kr 12:10
Selle asemel, et loota iseendale, oma tublidusele, tarkusele
või mõnele muule kvaliteedile sinu elus, mis sulle enda
juures head meelt teeb, looda Jumalale. Selle tulemus on,
et asjad laabuvad ja närvilise rahmeldamise asemel on meie
elus rohkem rahu ning taevariigi tõotus meie kohta tõene.

           Mait Mölder, Eesti Kirik
Lk 4:22-30; 1Kr 7:17-24

28. Laupäev
Mooses ütles: Issand, kui ma nüüd olen armu leidnud
sinu silmis, siis käigu Issand meie keskel!       2Ms 34:9
Jumal päästis meid - mitte õiguse tegude tõttu, mida meie
nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda.    Tt 3:5
Tema on meid, vaeseid inimesi, põrgu lõugade vahelt välja
kiskunud, võitnud, vabastanud ja meile jälle toonud Isa
helduse ning armu, meid Tema omadena oma varju ja kaitse
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alla võtnud, et Ta meid valitseks õiguse, tarkuse, väe, elu
ja õndsusega.              Martin Luther
Ilm 15:1-4; 1Kr 7:25-40

Piiblipüha

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 135
Jutlus: Ilm 1:9-18

29. Pühapäev
Issand on su hoidja, Issand on su varjaja su paremal käel.
Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel.          Ps 121:5-6
Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna
laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama, ainsale
Jumalale, meie Päästjale, olgu Jeesuse Kristuse, meie
Issanda läbi kirkus, üllus, võimus ja meelevald!    Jd 24-25
Kui lõpeb elu - üksainus elu, mis mul Sinust antud, - veel
viimne valu, siis Sinu sülle taevasse saan kantud. Kui tuleb
astu, jah sinna pimedasse surmavalda - mul tuled vastu,
sest Sinuta ma minna ju ei malda. Peeter Sink

30. Esmaspäev
Issand, sina teed mind terveks ja hoiad mind elus. Js 38:16
Naine, olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahvahulga
seas ta selja taha ja puudutas tema kuube, sest ta ütles:
“Kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma
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paraneksin!” Jeesus lausus aga talle: “Tütar, sinu usk
on su päästnud!”              Mk 5:27-28,34
Jumal, ma olen üksi, kuid Sina ei jäta mind maha; ma olen
nõutu, aga Sinul on abi; ma olen rahutu, kuid sinul on
rahu.    Dietrich Bonhoeffer
2Kr 3:(9-11)12-18; 1Kr 8:1-6

31. Teisipäev
Poeg austab isa. Aga kui mina olen isa, kus on siis minu
au? ütleb vägede Issand.          Ml 1:6
Ajastute Kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale
Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti!

      1Tm 1:17
Au olgu Isale, au, kiitus Jumalale! Au Tema Pojale, me
Rahukuningale! Au Püha Vaimule, Kolmainul algusest, kes
oli, nüüdki on ja jääb ka igavest. KLPR 302:3. Martin Rinckart
Jh 1:43-51; 1Kr 8:7-13

VeebruarJaanuar Jaanuar
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KUU LOOSUNG: Öeldakse: “Kõik on lubatud!” -  Siiski kõigest
ei ole kasu. “Kõik on lubatud!” - Siiski kõik ei ehita
kogudust. Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu!

1Kr 10:23-24
1. Kolmapäev
Aga sina, Issand, mu Jumal, tee minuga oma nime
kohaselt, sest sinu heldus on hea: kisu mind välja!

     Ps 109:21
Kristus ütleb: Ma annan oma lammastele igavese elu ja
nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest.

       Jh 10:28
Tee ühes Jumalaga viib üha suurema vabaduse poole, mille
inimene saab mitte oma Loojast kaugenedes, vaid siis, kui
ta seob oma vabaduse ainsaga, kes teab, mida on
vabaduseks tarvis.              Juris Rubenis
Jh 3:31-36; 1Kr 9:1-18

2. Neljapäev
Ma vabastan teid kõigist teie rüvedusist.        Hs 36:29
Teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga
teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse
kui laitmatu ja puhta Talle kalli verega.    1Pt 1:18-19
Ent nüüd unusta kõik. Avatud uks tõelisele õnnele seisab
su ees. Ja Tema, kes sind on maailmast uuele elule äratanud,
ootab sind lävel. Ta kasvatab sinu rammu tugevaks jõuks,
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nõnda et sa võid julgesti edasi sammuda õndsuseteel.
              Harri Haamer

Ilm 1:(1,2)3-8; 1Kr 9:19-23

3. Reede
Kui ma ütlesin: “Mu jalg vääratab”, siis sinu heldus,
Issand, toetas mind.        Ps 94:18
Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust
saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!   Hb 4:16
Õnnistegija seisab täna meie vahetus läheduses. Ta tunneb
meid läbi ja läbi. Aga imelik - Ta ei möödu meist, ei jäta meid
meie üksinduse, murede, patu, kartuste, tühiste mõtete ja
taotluste neetud ringi. Ta purustab selle ringi oma armu
väega.        Rudolf Kiviranna
Jh 8:12-20; 1Kr 9:24-29

4. Laupäev
Noa leidis armu Issanda silmis.        1Ms 6:8
Inimese Poeg kogub kokku oma valitud neljast tuulest,
maa äärest taeva ääreni.      Mk 13:27
Ükski kuningas, keiser ega valitseja ei suuda kogu oma
võimuga vabastada vähimatki patust. Kuidas peaksid nad
siis igavese surma ja põrgu vastu abi leidma? Aga vaene
kuningas Kristus vabastab mitte ühest, vaid kõigist minu
pattudest, ja mitte ainult minu, vaid kogu maailma pattudest.
Ta tahab minult võtta mitte üksnes haiguse, vaid ka surma;
ja mitte ainult minu, vaid kogu maailma oma.    Martin Luther
4Ms 6:22-27; 1Kr 10:1-13
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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 124
Jutlus: Jr 9:22-23

5. Pühapäev
Sel päeval sünnib, et Iisai juurt, kes seisab rahvaile lipuks,
otsivad paganad.         Js 11:10
Paulus kirjutab: Kui nüüd okstest mõned on ära murtud,
sina aga kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja
saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople
okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei
kanna juurt, vaid juur kannab sind.  Rm 11:17-18
Tõeline au ja pühalik rõõm valitsevad siis, kui inimene kiidab
ennast Sinus ja mitte iseeneses, kui ta rõõmustab Sinus ja
mitte oma vooruses; Sinu kui Looja pärast igast olendist
ühetaoliselt rõõmu tunneb. Olgu siis kiidetud Sinu nimi,
mitte aga minu oma! Olgu ülistatud Sinu teod ja mitte minu
omad!    Thomas Kempisest

6. Esmaspäev
Vaata, Issanda käsi ei ole päästmiseks lühike ega ole ta
kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe
teie ja teie Jumala vahele.       Js 59:1-2
Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge
eksige!          1Kr 6:9
Oh meile, Issand Jeesus, jää ja meid valgusta. Sa kallis
taevaselgus, meid ikka juhata.   KLPR 325:3. Josua Stegmann
Lk 19:1-10; 1Kr 10:14-22



Veebruar

- 29 -

7. Teisipäev
Ülevam kui paljude vete kohin, ülevam kui mere lained on
Issand ülal kõrgel.           Ps 93:4
Jeesus tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele: “Jää vakka,
ole vait!” Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks.

        Mk 4:39
Jeesus mu ainuke tugi, Sinule toetun ma. Jõuetu abi ja vägi,
aitaja hädades Sa. Nõrkade ainuke lootus, vaese ja armetu
vend. Viletsa viimane ootus, ära Sa jäta nüüd mind!

  Peeter Sink
Hb 12:12-17; 1Kr 10:23-11:1

8. Kolmapäev
Lase oma pale paista oma hävitatud pühamu peale Issanda
pärast!          Tn 9:17
Te olete ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele,
mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise, kelles kogu
hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas
ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks
Vaimus.      Ef 2:20-22
Nõndasamuti õpetatakse, et püha kristlik kirik on jäädavalt
olemas. Ta on kõigi usklike kogu, kellele kuulutatakse
puhast evangeeliumi ja kellele jagatakse sakramente
kooskõlas evangeeliumiga.          Augsburgi usutunnistus
Mt 10:40-42; 1Kr 11:2-16

9. Neljapäev
Kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad,
ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses
valgus ja su pilkane pimedus on otsekui keskpäev. Js 58:10
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Näidake siis oma armastust!         2Kr 8:24
Kuigi tuleviku planeerimine ja selle jaoks vaevanägemine
on inimühiskonnas möödapääsmatu, elame siiski vaid üks
päev korraga. Liigne muretsemine kõikide võimalike
päevade eest võib kujuneda ohjeldamatuks ahnuseks, kus
leiva algne otstarve ununeb ning muutub võimu ja
manipuleerimise vahendiks. Seepärast peamegi oma
ülejäägist murdma ka sellele, kellel ei ole midagi. Jumal
annab, et mina annaksin.                Marek Roots
1Kr 3:(1-3)4-8; 1Kr 11:17-22

10. Reede
Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab
vilja.           Js 11:1
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
Jeesus, Sinu juurde jääda tahan kõige hingega, ei mind
Sinust lahutada suuda see maailmamaa. Sinu elu saab mu
eluks, sõna Sinu pühast suust, nagu kobaraile iluks värske
vool saab viinapuust.

KLPR 338:1. Carl Johann Philipp Spitta
Jh 2:13-22; 1Kr 11:23-26

11. Laupäev
Kuulutage, kiitke ja öelge: Issand, päästa oma rahvas!

           Jr 31:7
Lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna.

        Ap 4:29
Issand, minu oma sõnadest ei piisa. Tahan olla vaikselt, et
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õppida eraldama Sinu kõnet enda omast, sest tahaksin olla
Sinu suu, siis kui kõnelen. Anna Sina oma sõnad minu
suhu.      Jörg Zink
1Kr 1:26-31; 1Kr 11:27-34
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 125
Jutlus: 2Kr (11:18,23b-30)12:1-10

12. Pühapäev
Issand, ma armastan su koja asukohta ja su auhiilguse
asupaika!           Ps 26:8
Kolme päeva pärast sündis, et vanemad leidsid Jeesuse
pühakojas istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja
küsitlemas.          Lk 2:46
Mul rõõm on tulla pühakotta, Su sõna, Issand, kuulata.
Rõõm vaikselt palveist osa võtta ja usus üles vaadata. Siin
Püha Vaim mind valgustab ja Jeesusega ühendab.

KLPR 195:1. Arnold Häusler

13. Esmaspäev
Meiegi teenime Issandat, sest tema on meie Jumal!

      Jos 24:18
Majapidajailt nõutakse, et nad oleksid ustavad.         1Kr 4:2
Sa tahad olla koos Jumalaga, aga ilma ristita, ent sellist asja
pole olemas.          Õigeusu kirikust
5Ms 32:44-47; 1Kn 1:1-27
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14. Teisipäev
Kogu mulle rahvas kokku ja ma annan neile kuulda oma
sõnu, et nad õpiksid mind kartma, niikaua kui nad elavad
maa peal, ja õpetaksid seda oma lastelegi.       5Ms 4:10
Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana,
kel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti.

      2Tm 2:15
Issand, mina seisan Sinu ja maailma vahel, taeva ja maa
vahel. Kui ma annan vale pildi taevast enesele ja teistele,
saab maa jumalatuks, inimesed eemalduvad Jumalast. Mina
tahaksin olla taeva ja maa vahel nii, et annan ruumi Sinule,
Sinu valgusele, Sinu lähedalolekule.     Jörg Zink
2Ms 7:1-13; 1Kn 1:28-53

15. Kolmapäev
Noa oli üks õige mees, täiesti vaga oma rahvapõlve seas;
Noa kõndis koos Jumalaga.         1Ms 6:9
Usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud
näha, ja ta ehitas jumalakartuses laeva oma pere
päästmiseks.          Hb 11:7
Pimeduses, põues mulla seemnel elu algabki, mida lõikad
suve kullas, surmas elu sünnibki. Olgu ümber kuigi pime,
usul valgus südames. Usk näeb aina kevad ime juba kurvas
sügises. Peeter Sink
Mk 6:1-6; 1Kn 2:1-12

16. Neljapäev
Sina oled mu abi ja mu päästja! Mu Jumal, ära viivita!

        Ps 40:18
Jeesuse juurde tuli pidalitõbine, palus teda ja põlvili heites
ütles talle: “Kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!”
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Ja Jeesusel hakkas temast hale, ta sirutas oma käe välja,
puudutas teda ja ütles: “Ma tahan, saa puhtaks!”

   Mk 1:40-41
Kingi mulle oma lähedust, Issand, ainult seda palun enese
jaoks. Aga samas olen palunud kõike, mida vajan aja ja
igaviku jaoks.       Jörg Zink
Lk 6:43-49; 1Kn 3:1-15

17. Reede
Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse Issanda peale.

          Ps 40:5
Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis
me oleme kõigist inimestest armetumad.      1Kr 15:19
Surm, kus on nüüd sinu oda? Kuhu põrgu võimus jäi?
Lahti on nüüd vangikoda, Jeesus vangid välja tõi! Kristus
oli surmarohuks põrgule ja surmale, patule ja ilmale, meile
aga elukaevuks oma võitlemisega. Ristirahvas, rõõmusta!

             ULR 217:4. Johann Rist
Jh 12:34-36(37-42); 1Kn 3:16-28

18. Laupäev
Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu
valitu, kellest mu hingel on hea meel.           Js 42:1
Jeesus Kristus sai au ja kirkust Jumalalt Isalt, kui
ilmvõrratult kirkuselt kostis talle hääl: See on minu
armas Poeg, temast on mul hea meel!          2Pt 1:17
Ühenduses kosutada võta oma rahvast Sa, et ei ühtki liiget
leita sinust osa saamata! Kui siis Sinu leegist tõuseb valgus
Sinu rahva soos, siis maailmgi tunneb, ütleb: “Siin on Jeesu
jüngrid koos!”

     KLPR 314,5 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
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Mt 13:31-35; 1Kn 5:1-14

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 31
Jutlus: Am 5:21-24

19. Pühapäev
Õiglane on tema, Issand, sest mina olen tõrkunud tema
käsu vastu.           Nl 1:18
Poeg ütles: Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu
ees, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks!

        Lk 15:21
Te teate hästi, millised te olete, mis seisukorras Issand teid
leiab, kui Ta tuleb teie juurde. Ometi ei mõista Ta kohut ega
päri aru teie eksimuste ja pattude pärast. Andke siis ka oma
panus ja tunnistage kindlalt oma usku, mitte üksnes keele,
vaid ka meele ja südamega.     Johannes Kuldsuu

20. Esmaspäev
Ära karda ja ära kohku!           Jos 8:1
Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne ja Elav.

   Ilm 1:17-18
Issand viib meid raskustesse ka selleks, et õpiksime mitte
pöörama tähelepanu nähtavatele asjadele - olgu häda kui
suur tahes - ja et me ei piiraks end inimlike võimalustega.
Ta tahab, et arvestaksime üksnes Temaga: kõikväelise ja
võimsa Issandaga, hoolitseva Isaga. Niisuguste raskuste
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keskel peetud usupalvete kaudu tahab Ta meile erilise võidu
anda: kogemuse elava Jumala lähedalolust, mida me muidu
ei pruugiks läbi elada.    Ema Basilea Schlink
Lk 13:31-35; 1Kn 5:15-32

21. Teisipäev
Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal,
Issand, on maailma äärte Looja; tema ei väsi ega tüdi, tema
mõistus on uurimatu.         Js 40:28
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
Nüüd Sulle, Sina Isa taevas, toon mina tänu südamest, et
ihu, hinge siin maailmas Sa oled kaitsnud kurja eest. Kõik,
mis mul tarvis, toimetand, ja mis mul vaja, valmistand.

        ULR 41:5. Johann Menzer
Lk 5:33-39; 1Kn 6:1-14

Algab kannatusaeg

22. Kolmapäev
Sest sina kiskusid mu hinge surmast välja, mu silmad
silmaveest, mu jala komistusest.         Ps 116:8
Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli
Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis
uppuma hakates: “Issand, päästa mind!” Jeesus sirutas
kohe oma käe ja haaras temast kinni.   Mt 14:29-31
Piibelliku arusaamise kohaselt on just kahtlus see tegur,
mis algusest peale rikub inimese vahekorda Jumalaga.
Ainult usku neutraliseerib kahtluste masendava mürgi - ja



Veebruar

- 36 -

nimelt mitte inimese uskumine kui niisugune, vaid usk, mis
tuleneb Jeesuse ustavusest inimese vastu.  Elmar Salumaa
Mt 6:16-21 või 2Pt 1:2-11; 1Kn 8:1-14

23. Neljapäev
Ära karda, sest sul ei ole vaja häbeneda!           Js 54:4
Kristus ütleb: Kui teid viiakse ja antakse valitsejate kätte,
ärge muretsege ette, mida rääkida, vaid rääkige seda, mida
iganes teile antakse sel tunnil, sest teie pole kõnelejad,
vaid Püha Vaim.       Mk 13:11
Kunagi ei saa häbeneda Issanda Jeesuse Kristuse
tunnistamist - see on Temast lahtiütlemine. Sina, näe, lähed
kirikust mööda ja häbened vastutulevat üliõpilast, too aga
häbeneb võib olla sind, ta tahaks ehk kogu hingest ristimärki
teha, ent tahtejõudu ei jätku. Aga kui sina teed ristimärgi,
siis võib ta sind vaadates ka ennast kindlamini tunda, ja
teil mõlemal on sellest kasu.          Õigeusu kirikust
Sk 7:2-13; 1Kn 8:22-40

24. Reede
Ma olen rõõmus sinu abi pärast.          1Sm 2:1
Kui Jeesus nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud,
näitas ta end esmalt Maarja Magdaleenale, ja too läks ja
kuulutas neile, kes olid tulnud koos temaga, kui nad
leinasid ja nutsid.    Mk 16:9,10
Rõõmusta, rõõmusta! Ristirahvas, rõõmusta! Jeesus on su
õpetaja, tema oma sõnaga näitab, mis su hingel vaja, kust
sa elu võiksid pärida. Rõõmusta, rõõmusta!

KLPR 328:1. Carl Eduard Malm
Jh 8:21-30; 1Kn 8:41-53



- 37 -

25. Laupäev
Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara. Sinu järele
januneb mu hing.          Ps 63:2
Kristus ütleb: Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust,
siis seda kõike antakse teile pealegi!          Mt 6:33
On nii oluline aeg-ajalt seisatada ja järele mõelda: mida ma
teen? Kas sel, mida ma teen, on üldse mingi mõte? Elu
nõuab tasakaalu. Peame võtma aega mitte ainult oma elu
välistele vajadustele, vaid ka iseendale, oma hingele. Mis
kasu on sellest, kui olen palju korda saatnud, ent pole
mõistnud, kes ma olen, milline on mu elu sügavaim siht?

             Juris Rubenis
Tn 5:1-7,17-30; 1Kn 8:54-66

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 91
Jutlus: 2Kr 6:1-10

26. Pühapäev
Ma heidan silma nende peale heas mõttes. Ma ehitan neid
ega kisu maha, ja ma istutan neid ega kitku välja. Jr 24:6
Ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid
Jumal, kes kasvatab.          1Kr 3:7
Rõõm olla on Jumala laps ja käia päev-päevalt Ta varju all
võitluseteel. Rõõm Jumala au ja imesid näha - Ta kandmist
ja armastust kogeda veel. Rõõm teada, et Isa mul mõtleb, ei
jäta mind kunagi - armust Ta jagab mul kõik. Oma last ei
eales jäta Ta hätta - Ta silmade all on mu teed ja ka käik.

  Peeter Sink

Veebruar
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27. Esmaspäev
Kõik maailma ääred pöörduvad tagasi Issanda juurde; ja
sinu ette kummardavad kõik rahvaste suguvõsad.  Ps 22:28
Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe
tundmisele.         1Tm 2:4
Inimese suur süü ei seisne pattudes, mida ta teeb, sest
kiusatus on tugev ja inimese oma jõud pisuke. Tema suur
süü seisneb selles, et ta võib igal silmapilgul pöörduda,
aga ei tee seda.              Martin Buber
1Jh 3:7-11(12); 1Kn 9:1-9

28. Teisipäev
Need, kes austavad tühje ebajumalaid, hülgavad oma
osaduse.           Jn 2:9
Kõige kurja juur on rahaarmastus, sest raha ihaldades
on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud
palju valu.       1Tm 6:10
Mu Jumal! Mis küll on mu lootus ja mu kindlus, millele ma
siin elus toetuda võin? Ja mis on mu suurim rõõm ja trööst
kõigist neist asjust, mis siin päikese all paistavad? Sina
oled see, Issand, mu Jumal, kelle halastus on piirita. Kas
on mul kunagi hea olnud Sinuta? Või millal oleks mul võinud
olla halb, kui Sina minu juures olid? Parema meelega
sooviksin Sinuga vaene olla, kui rikas Sinuta. Meelsamini
soovin Sinuga maa peal rännates kerjata, kui Sinuta taevas
olla. Kus Sina oled, seal on taevas!     Thomas Kempisest
Ii 1:1-22; 1Kn 10:1-13
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29. Kolmapäev
Inimesel, naisest sündinul, on lühikesed elupäevad ja palju
tüli.             Ii 14:1
Autuses külvatakse, kirkuses äratatakse üles, nõtruses
külvatakse, väes äratatakse üles.      1Kr 15:43
Olen küsind Sult mõndagi elus, palveid paljusid palunud
suu. Nüüd nõtruses, vaevus ja valus armust küllalt, kui
kaob kõik muu.   Peeter Sink
1Kr 10:9-13; 1Kn 10:14-29
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KUU LOOSUNG: Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast
teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude
eest!       Mk 10:45

1. Neljapäev
See Jumal on meie Jumal ikka ja igavesti. Tema juhatab
meid.         Ps 48:15
Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest
ustav on, kes seda on tõotanud.       Hb 10:23
Oh jäta mind Su omaks, truu Õnnitegija, et miski mind ei
pööraks Su sõnast, anna Sa! Ka selges õpetuses mind kaitse
kindasti, siis siin ja kord ka taevas Sind tänan rõõmsasti.

KLPR 187. Nicolaus Selnecker
Jk 4:1-10; 1Kn 11:1-13

1. märts 1457 - Vennaste Uniteedi algus Böömimaal

Ülemaailmne naiste palvepäev

2. Reede
Tema teab, mis on pimeduses, sest tema juures elab valgus.

         Tn 2:22
Kõik peidetu on olemas vaid avalikuks saamiseks, kõik
varjulepandu vaid päevavalgele tulemiseks.         Mk 4:22
Jää Sa ikka minu juurde, Issand, - veereb päevake, võtab
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peale õhtu tuule öö mind oma varjusse. Ja kui kustub silma
selgus, valgusta mu vaimu Sa! Et mu hinge helgib valgus,
milles koidab kodumaa!

  KLPR 338:4. Carl Johann Philipp Spitta
Hb 2:11-18; 1Kn 11:14-25

3. Laupäev
Jumal on muistsest ajast mu kuningas, kes maailmas
teostab päästmise.         Ps 74:12
Kuhu Jeesus iganes tuli, olgu küladesse või linnadesse
või asulatesse, asetati haiged turgudele ja paluti teda, et
nad saaksid puudutada kas või tema kuuepalistust, ja kes
iganes teda puudutasid, need paranesid.         Mk 6:56
Jeesus, oh aita, et võideldes võidan, kuni mind ehib kord
võitjate kroon! Siis ma Sind kummardan, tänan ja kiidan,
alati kiituselaulusid loon. Seal, kus Su nimi on kiidetud
järjest, ilmsiks Su vägi on saanud nii selgelt.

 KLPR 316:6. Johann Heinrich Schröder
Ilm 20:1-6; 1Kn 11:26-43

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 123
Jutlus: Js 5:1-7

4. Pühapäev
Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise
varju all viibib, see ütleb Issandale: Sina oled mu varjupaik
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ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!
      Ps 91:1-2

Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja
armastuse ja mõistlikkuse vaimu.         2Tm 1:7
Siis võta viimselt see hea nõu: tee tööd ja palu Jumalat! Ja
anna lauldes Talle au ka siis, kui kurja kannatad. Kes
Jumalast ei tagane, ei Jumal seda unusta.

      ULR 492:7. Georg Neumark

5. Esmaspäev
Mooses ütles Jumalale: “Kes olen mina, et võiksin minna
vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja?”
Aga tema kostis: “Mina olen sinuga.”  2Ms 3:11-12
Kõlblik ei ole ju see, kes ennast ise soovitab, vaid see,
keda soovitab Issand.      2Kr 10:18
Alandlik märkab, mida peab tegema, sest tema tähelepanu
ei ole suunatud enesele. Ta ei mõõda midagi omaenese
mõõdupuuga, vaid millegi suuremaga. Kui ta on kristlane,
siis on tema mõõdupuuks Kristus.     Jörg Zink
Jr 26:1-3,7-16,24; Mk 10:32-34

6. Teisipäev
Jumal õnnistagu meid ja kõik ilmamaa otsad kartku teda!

        Ps 67:8
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse
Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku
õnnistusega Kristuses.             Ef 1:3
Jumala igavene arm tahab meile uusi saladusi ilmutada, ent
nende mõistmiseks peame meie ka uuteks inimesteks
saama. Ainult uus inimene võib neid salapäraseid tõdesid
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oma elus teostama hakata. Vaid Taevast sünnitatu võib
kuuluda taevasesse perekonda.               Harri Haamer
Ii 2:1-10; Mk 10:35-45

7. Kolmapäev
Issand, teie Jumal, on jumalate Jumal ja isandate Isand,
suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale
ega võta vastu meelehead.     5Ms 10:17
Temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu
kirkus igavesti!       Rm 11:36
Kes Jeesu nime kannate, au Jumalale andke! Kes Tema
väge tunnete, au Jumalale andke! Muud jumalad kõik tühjad
on: suur Jumal üksi Issand on. Au Jumalale andkem!

             ULR 30:8. Johann Jakob Schütz
2Ms 17:1-7; Mk 10:46-52

8. Neljapäev
Mu rahvas on teinud kahekordse süüteo: minu, elava vee
allika, jätsid nad maha, et raiuda enestele kaevusid,
pragulisi kaevusid, mis ei pea vett.            Jr 2:13
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud
ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!    Mt 11:28
Küll on kerge olla, kui Jeesus su koormad kanda võtab. Sa
võiksid neid temale pakkuda sagedamini.    Eenok Haamer
1Jh 1:8-2:2(3-6); Mk 11:1-11

9. Reede
Minu sõnad, mis ma olen pannud sulle suhu, ei lahku
sinu suust ega sinu järglaste suust ega sinu järglaste
järglaste suust.         Js 59:21
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Issanda sõna jääb igavesti. See on aga seesama sõna, mida
teile on kuulutatud rõõmusõnumina.    1Pt 1:25-26
Sõna õpetades me vastutame selle puhtuse eest, sest usku
ei saa lahutada tema sisust. Kristlik kogudus on kaua võidel-
nud Sõna sisu määrangute - dogmade - pärast, et vältida
Sõna moonutamist ja tagada õpetuse puhtus. Sõna
meelevaldselt õpetades me moonutame Jumala tahet.

           Elmar Salumaa
Lk 9:43b-48; Mk 11:12-19

10. Laupäev
Üksnes Jumala juures on mu hing vait, tema käest tuleb
mulle pääste.          Ps 62:2
Kristus ütleb: Kõike, mida te iganes palves endale palute -
uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile!    Mk 11:24
Kõik olgu nii kui Jumal tahab, kes kõige asja tegija; kuis
Tema sinu osa jagab, nii pead sa rahul olema. Küll Jumal
teab nii selgesti, mis tuleb tarvis kõigile.

    KLPR 350,3. Georg Neumark
Gl 2:16-21; Mk 11:20-25

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 129
Jutlus: 1Pt 1:(13-17)18-21

11. Pühapäev
Issanda nimi on tugev torn: sinna jookseb õige ja leiab
varju.       Õp 18:10
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Jeesus ütles: Igaüks, kes tuleb minu juurde ja kuuleb mu
sõnu ning teeb nende järgi - ma näitan teile, kelle sarnane
ta on. Ta on inimese sarnane, kes maja ehitades kaevas ja
süvendas ja rajas selle aluse kaljule.     Lk 6:47-48
Olgu ümber kõik nii pime, uduloor ka tihe ees - Issand
Jeesus, Sinu nimi päikeseks mul südames. Usk teeb valgeks
öise taeva, kirgastab ka oruteed. Troostirikkad eluvaevas
Sinu tõotused need.   Peeter Sink

12. Esmaspäev
Issand teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja armastab
võõrast, andes temale leiba ja riiet. Seepärast armastage
võõrast!               5Ms 10:18-19
Me oleme kohustatud nendesuguseid vastu võtma, et
saaksime tõe kaastöölisteks.              3Jh 8
Jumala armastust kogedes hakkame me kaasinimest nägema
sootuks uue pilguga: kaasinimene on mitte ainult ligimene,
vaid vend või õde. Siis on ligimene mulle and ja ülesanne
ühtlasi. Ta on mulle and, tugipunkt, keda ma kõigele
vaatamata armastan ja usaldan. Koguduses seob meid mitte
aatekaasluse vaimustus ega sõpruse sümpaatia, vaid ühine
rõõm osaduses Jumalaga. Ning ligimene on mulle ka
ülesanne: tema juures õpin ma teostama armastust.

            Elmar Salumaa
Lk 14:(25-26)27-33(34-35); Mk 11:27-33

13. Teisipäev
Eks see ole sina, Issand, meie Jumal? Me loodame sinu
peale.          Jr 14:22
Me ootame õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja



Märts

- 46 -

meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Tt 2:13
Me ootame Sind, Jeesus Krist, kes istud taeva troonil! Me
ihkame Su ilmumist, mil ehid aukroonil. Kõik ootajad, nüüd
tõstke pead! Tal rõõmsalt vastu minge! Ta päästab ihu,
hinge.           KLPR 5:1. Philipp Friedrich Hiller
Ii 7:11-21; Mk 12:1-12

14. Kolmapäev
Mooses ja Aaron läksid vaarao juurde ning ütlesid temale:
Nõnda ütleb Issand: Lase mu rahvas minna ja mind teenida!

      2Ms 10:3
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab
armu.           1Pt 5:5
Minu Jumal, anna mulle alandlik süda mõistmaks, et ma
iseenesest ei oma midagi peale patu, aga kõik hea, mida ma
eneses leian, on and Sinult. Aita mind enam nägema, et Sa
oled uhkete vastu, kuid lased oma armust, lohutusest ja
valgusest rikkalikult osa saada alandlikel.

             Johann Friedrich Starck
Mk 9:38-41(42-47); Mk 12:13-17

15. Neljapäev
Issand annab tugevuse oma rahvale.         Ps 29:11
Te olete kõige poolest saanud rikkaks Kristuses Jeesu-
ses, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises. 1Kr 1:5
Sõna võib olla ka ilma kirikuta, kuid kirik ei saa olla ilma
Sõnata.              Martin Luther
Mk 8:(10-13)14-21; Mk 12:18-27
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16. Reede
Anna, mu poeg, oma süda mulle ja su silmad tundku head
meelt mu teest!        Õp 23:26
Jeesus, vaadanud rikkale noormehele otsa, tundis
armastust ta vastu ja ütles talle: Üks asi puudub sul. Mine
müü kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on aare
taevas, ning tule järgne mulle!       Mk 10:21
Palve nõuab inimeselt valmisolekut muutuda nii palju kui
vähegi võimalik, aga ka enese andmist muudetavaks siis,
kui muutmine on inimesele enesele võimatu. Jumalast
lähtuv loov Vaim on see vägi, mis suudab meid muuta.

      Jörg Zink
Mt 10:34-39; Mk 12:28-34

17. Laupäev
Ainult tuuleõhk on inimlapsed, paljas vale on mehepojad;
kaalule pandult on nemad kõik ühtekokku kergemad kui
tuuleõhk.         Ps 62:10
Kristus ütleb: Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes Jumala
riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna.       Mk 10:15
Palju vaeva teeme Jumalale kahtluste ja kahevahel olekuga.
Ka Temal võib olla raske meid aidata. Kuid suur tänu Talle,
et Ta meid siiski aitamata ei jäta. Selleks ongi Ta Jeesuse
meile saatnud. Rõõmustagem!             Eenok Haamer
Lk 17:28-33; Mk 12:35-37

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 132
Jutlus: Fl 1:15-21
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18. Pühapäev
Vaata, see rahvas on sinu rahvas.     2Ms 33:13
Jumala seatud aluskivi püsib kindlana ja sellel on pitser:
Issand tunneb omi.        2Tm 2:19
Armas Jeesus, ära lase meid kasvada ilmaski nii suureks ja
targaks omast meelest, et me ei suuda usaldada oma Taevast
Isa, vaid aita, et alati lapsemeelega usaldaksime Teda ja
annaksime oma elu Tema kätte. Salme Klaos
19. Esmaspäev
Jeremija ütles: Oma rahva, mu tütre vigastuse pärast olen
ma murdunud. Kas Gileadis ei ole palsamit või ei ole seal
ravijat?       Jr 8:21,22
Naine tundis oma ihus, et ta oli paranenud oma hädast. Ja
Jeesus tundis endamisi, et vägi oli temast välja läinud.

   Mk 5:29-30
Su sülle tahan ma end peita, kui hädaoht mind ähvardab;
Su peale tahan mured heita, kui eluraskus hirmutab. Kõik
valud, mis mind vaevavad, Su rinnal vaikivad.

         KLPR 67:4. Georg Kiviste
5Ms 8:2-10; Mk 12:38-40

20. Teisipäev
Me oleme pattu teinud nagu meie esiisad, me oleme teinud
paha ja olnud õelad.        Ps 106:6
Sellele, kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes teeb
õigeks jumalakartmatu, arvestatakse õiguseks tema usk.

          Rm 4:5
Seepärast peaks õieti iga ristiinimese ainuke tegu ja harjutus
olema, et ta Jumala sõna ja Kristuse sees juurduks ja seda
usku alati harjutaks ja kasvataks. Sest ükski muu tegu ei
või meid õigeteks ristiinimesteks teha.         Martin Luther
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Ii 9:14-23,32-35; Mk 12:41-44

21. Kolmapäev
Ära ole iseenese silmis tark! Karda Issandat ja tagane
kurjast!           Õp 3:7
Kristus Jeesus on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning
õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks.        1Kr 1:30
Tarkuses ja tunnetuses pole sarnast Sinule, pole miski
saladuses peidetud Su silmale. Kõik mu patud tunned Sa,
minu eksimused ka - kingi seda tarkust mulle, kuis võin
armsaks saada Sulle.         KLPR  135:3. Paul Gerhardt
Jh 15:9-17; Mk 13:1-13

22. Neljapäev
Olgu su silmad lahti ööd ja päevad selle koja kohal, selle
paiga kohal, mille kohta sa oled öelnud: Seal peab olema
minu nimi!       1Kn 8:29
Jeesus ütles: Ärge tehke minu Isa koda kaubakojaks!

          Jh 2:16
Kuigi meil võib olla au olla kiriku juht, ei ole see meie, vaid
Jumala kirik. Meil ei ole selle omandiõigust.       John Stott
2Kr 4:11-18; Mk 13:14-23

23. Reede
Issand! Ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks jõuetut aidata
tugeva vastu!      2Aj 14:10
Paulus kirjutab: Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused
oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.

          Fl 4:19
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Pilvesambas kaasas käib Issand igal sammul, kuigi tee meil
võõras näib, kinnitab me rammu. Tühjas kõrves, orgudes
hing näeb taeva ilu; surmas, eluvaevades maitseb jäävat
elu.   Peeter Sink
Jh 10:17-26; Mk 13:24-27

24. Laupäev
Ma tean, mu Jumal, et sina katsud südame läbi ja tunned
aususest rõõmu.      1Aj 29:17
Kristus ütleb: Kui te olete palvetamas, siis andke andeks,
kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas
annaks teile andeks teie eksimused.       Mk 11:25
Me ei tohi seada vihkamist vihkamise vastu. Me ei tohi
anda vastastele nii palju võimu enda üle, et ta saab meid
tigestunuks teha. Toomas Paul
Jh 14:15-21; Mk 13:28-37

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 102
Jutlus: 4Ms 21:4-9

25. Pühapäev
Ei ole neil nälga ega janu, neid ei pista palavus ega päike,
sest nende peale halastaja juhib neid ja talutab nad
veeallikate juurde.         Js 49:10
Jumal on meie peale ohtralt valanud Püha Vaimu Jeesuse
Kristuse, meie Päästja läbi, et meie, tema armust õigeks
saanud, oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal.

        Tt 3:6-7

Märts
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Mul ei ole sõnu, et kirjeldada selle päeva ilu, mida meie
kallis Õnnistegija ise meile võtab taevaliku valguse säraga
täita. Sa pead seda ise nägema, seepärast ärka üles!

               Harri Haamer

26. Esmaspäev
Issand ütles Jeremijale: Vaata, ma annan oma sõnad sulle
suhu.              Jr 1:9
Ära karda, vaid räägi, ja ära ole vait!          Ap 18:9
Su sulased siin alati Sind sõnas ülendagu ja vagas elus
ühtlasi Su nime tunnistagu, et sõna vägi taevane, mis üksi
viib meid elusse, siin kasvataks Su riiki.

           KLPR 239:3. Martin Lipp
Hb (6:20)7:1-3(16-17)24-27; Mk 14:1-11

27. Teisipäev
Kiitke teda, päike ja kuu! Kiitke teda, kõik valguse tähed!
Kiitku nad Issanda nime, sest kui tema käskis, siis nad
loodi!     Ps 148:3,5
Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust
ja väge, sest sina oled loonud kõik, kõik olev on loodud
sinu tahtmise läbi!          Ilm 4:11
Imeline Issand, vägev valitseja, ole meie laulu kuulja! Oma
imearmul Sa meid ikka kannad, halastad ja abi annad. Aita
Sa, kinnita meid, kes kiitust toome ja Sind ülistame.

 KLPR 294:1.  Joachim Neander
Ii 19:21-27; Mk 14:12-16

Märts
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28. Kolmapäev
Su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te
kaldute paremale või vasakule: See on tee, käige seda!

         Js 30:21
Kristus ütleb: Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa
minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.           Jh 14:6
Oh Jeesus Kristus, tule Sa ja Vaimu meile läkita, kes armuga
meid avitab ja taevateele juhatab!

     KLPR 11:1. Vilhelm II, Saksen-Veimari hertsog
Hb 9:11-15; Mk 14:17-25

29. Neljapäev
Küsi ometi enne Issanda sõna!         2Aj 18:4
Püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud!     2Tm 3:14
Üleskutse valeõpetuste vastu võitlemiseks on tänapäeval
väga ebapopulaarne. Sageli öeldakse, et me peame olema
õpetamisel alati positiivsed, mitte negatiivsed. Need, kes
seda väidavad, pole nähtavasti tuttavad Uue Testamendiga
või kui on, siis pole nad seal kirjapandut aktsepteerinud.
Ka meie Issand Jeesus ja Ta apostlid lükkasid eksiarvamusi
ümber ja kutsuvad meid samamoodi valeõpetusega
võitlusse asuma.    John Stott
1Kr 2:1-5; Mk 14:26-31

30. Reede
Mida neile ei ole jutustatud, seda saavad nad näha. Js 52:15
Jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal, ning Issand
toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega.    Mk 16:20
Olen ainult inimene ja siiski Sa arvestad minuga, minu
Issand ja minu Jumal.             Eenok Haamer
Hb 10:1,11-18; Mk 14:32-42

Märts
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31. Laupäev
Ma hüüan Jumala poole ja Issand aitab mind.     Ps 55:17
Me loodame Jumala peale. Jah, ta päästab edaspidigi.

        2Kr 1:10
See armas Jumal nüüd ka võtku muret kanda, meil rõõmsaid
südameid ja kallist rahu anda. Ta pidagu meid ka siin ülal
armsasti ja võtku häda käest meid päästa heldesti.

  KLPR 302:2. Martin  Rinckart
Ilm 14:1-3(4,5); Mk 14:43-52

Märts
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APRILL

KUU LOOSUNG: Jeesus Kristus  ütleb: Minge kõike maailma,
kuulutage evangeeliumi kogu loodule!      Mk 16:15

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 88
Jutlus: Js 50:4-9

1. Pühapäev
Vaata, ma panen täna teie ette õnnistuse ja needuse:
õnnistuse, kui te kuulate Issanda, oma Jumala käske,
aga needuse, kui te ei kuula Issanda, oma Jumala käske.

          5Ms 11:26-27,28
Taevariik on kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid.
Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs
maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle.  Mt 13:45-46
Liiga sageli näib inimestele, et Jumal aina nõuab, et Ta
ootab meilt midagi, millega me kuidagi ei suuda korda saada.
Me unustame ära, et kõigepealt meile pakutakse, et veel
enne meie küsimisi on Jumal andnud võimaluse leida vastus.

Toomas Paul

2. Esmaspäev
Rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat!     Ps 105:3
Mis te otsite elavat surnute juurest?           Lk 24:5
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Kui eesmärk on kaugel või ununenud, siis võime kergesti
sekkuda selle maailma intriigidesse ja muutuda isegi
konfliktseks. Kuid koiduvalgust näinud ränduri jalg astub
taas kiiremini ja rahulikumalt. Aeg, milles meie elame, on
Jumala tõotuste täitumise aeg. Mitte surm, vaid Jeesus on
taas tulemas. Jeesus on teel, et kohtuda teelistega.

            Joosep Tammo
Rm 5:6-11; Mk 14:53-65

3. Teisipäev
Rääkige Jeruusalemma meele järgi ja kuulutage temale,
et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud.          Js 40:2
Kristus kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule,
et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele.

        1Pt 2:24
Sind täname, oh Jeesus Krist, et Sina surid meie eest ja
lepitasid meie süüd, et patust lahti saame nüüd.

   KLPR 97:1. Christoph Fischer
Ii 38:1-11; 42:1-6; Mk 14:66-72

4. Kolmapäev
Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu!

      4Ms 6:26
Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab
teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.             Fl 4:7
Oh Jeesus, Õnnistegija, kes Isast, tulid taevast, meid tahtsid
Sina lepita’ ja päästa ära vaevast. Ma palun kõigest
südamest Sind, kallist vaga Tallekest, oh anna meile armu!

      KLPR 1:3. Nikolaus Decius
Js 26:20-21; Mk 15:1-15
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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; Mk 15:16-23
Jutlus: 1Kr 10:16-17

5. Neljapäev
Oma suure halastuse pärast ei teinud sa neile lõppu ega
jätnud neid maha!          Ne 9:31
Issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas,
murdis ja ütles: “See on minu ihu, mis teie eest antakse.
Tehke seda minu mälestuseks!” Selsamal kombel võttis
ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: “See karikas
on uus leping minu veres. Nii sagedasti kui te sellest
joote, tehke seda minu mälestuseks!”  1Kr 11:23-25
Mu Jeesus, kes Sa õhtu hilja, Su viimsel ahastuse ööl, meil
oma kannatuse vilja siin söömaajas seadsid veel: Sind
kiidab terve usklik sugu ja mäletab Su surma lugu. Kui iial
sööme seda rooga, saab uueks meil su mälestus, ja uusi
eluvete vooge toob hingesse Su armastus: Su veri, surm ja
ristivalu toob meie südamele elu.

    ULR 336:1-2. Johann Jakob Rambach

SUUR REEDE
Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainu-
sündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei
hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.          Jh 3:16
Jh 19:16-30; 2Kr 5:(14b-18)19-21; Mk 15:24-41
Jutlus: Hb 9:15,26b-28
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6. Reede
Sinu müüride peale, Jeruusalemm, olen ma seadnud vahid;
kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad hetkekski vaikida.

          Js 62:6
Paulus kirjutab: Ma olen teile edasi andnud seda, mida ma
ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude
eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti
maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi.

    1Kr 15:3-4
Jumal nutab meiega, et saabuks päev, kui võiksime Temaga
naerda.       Jürgen Moltmann

VAIKNE LAUPÄEV

7. Laupäev
Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus
ei liigu su juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb
Issand, su halastaja.         Js 54:10
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
Peagi päike naerul vaatab, läbi pilve, mida teed, tahab
rõõmukiiri saata, katted tõmba akna eest... Taevaisa armukäsi
väsinuile ikka toeks, et ei raskustes nad väsiks, ega
üksindusse poeks.   Silvi-Astrid Mickelin
Nl 3:51-62 ; Mk 15:42-47
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1. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest
ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla
võtmed.          Ilm 1:18
Mk 16:1-8; 1Kr 15:1-11; Mk 16:1-8
Jutlus: 1Sm 2:1-2,6-8a

8. Pühapäev
Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda
viiakse tappa.           Js 53:7
Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana
magamaläinutest.      1Kr 15:20
Ei ole ülestõusmine uskumus, mis tekkis koguduses; see
on uskumus, mille ümber tekkis kogudus ise ja millele kui
aksioomile rajati kristlik usk.  Charles Harold Dodd

2. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Lk 24:13-35; 1Kr 15:12-20; Mk 16:9-20
Jutlus: 1Kr 15:50-58

9. Esmaspäev
Kas ma ei peaks ustavalt rääkima seda, mis Issand mu
suhu paneb?     4Ms 23:12
Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui
keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal
annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse
Kristuse kaudu.        1Pt  4:11
Kristlased ei tohi olla pessimistid, sest kristlik usk ja
pessimism ei sobi kokku. Me teame väga hästi, et patt peitub
sügavalt inimese olemuses ja inimühiskonnas, mistõttu
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meilt ei oodata utoopilise ühiskonna rajamist. Siiski oleme
meie, usklikud, teadlikud ka evangeeliumi ümberkujunda-
vast mõjust ja Kristuselt saadud volitusest olla soolaks ja
valguseks maailmas.     John Stott

10. Teisipäev
Ons inimene õige Jumala ees või mees puhas oma Looja
ees?             Ii 4:17
Jeesus Kristus on loovutanud iseenda meie eest, et meid
lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale
pärisrahvaks, innukaks headele tegudele.           Tt 2:14
Oma siseilma põrgust veelgi vannun Sulle truudust.
Vabadusest laulan võrgus - ülistan Su armu suurust. Seda
teed Sa ise käinud, kiusatud kui igaüks. Sellist ööd ma pole
näinud, koidul kus ei oleks ust.   Peeter Sink
1Kr 15:20-28; 1Pt 1:1-12

11. Kolmapäev
Jumal on näinud mu häda ja mu kätevaeva.     1Ms 31:42
Paulus kirjutab: Olge kindlad, kõigutamatud ning ikka
innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine
Issandas ei ole tühine.      1Kr 15:58
Palun Sinult hoolikust, et ma oma aega ei tapaks, raiskaks
ega hukutaks. Iga hetk on nagu maariba. Tahaksin künda
ja külvata armastust, mõtteid ja vestlusi, millest võrsub
vili. Õnnista minu päevi.      Jörg Zink
1Kr 15:35-49; 1Pt 1:13-16
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12. Neljapäev
Sina, Issand, oled mu lamp, ja Issand valgustab mu
pimedust.      2Sm 22:29
Kristus ütleb: Mina olen tulnud valguseks maailma, et
ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse.     Jh 12:46
Aovalgel ma mõistan: öö möödub - Valgus kuningaks
sündinud on. Ja kui uni nii kaob ka kurbus -  paiga jäädava
hinges saab õnn.   Peeter Sink
1Kr 15:50-57; 1Pt 1:17-21

13. Reede
Sinu heldus, Issand, olgu meie peal, nõnda nagu me ootame
sind!         Ps 33:22
Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole
teist enestest, vaid see on and Jumalalt.             Ef 2:8
Oh meile, Issand Jeesus, jää oma abiga, sest tulgu meile
truudus, rõõm, usujulgus ka.     KLPR 325:6. Josua Stegmann
1Kr 5:6b-8; 1Pt 1:22-25

14. Laupäev
Meie Issand on suur ja vägev rammult; tema mõistus on
määratu.        Ps 147:5
Jeesus ütles: Inimeste käes on see võimatu, mitte aga
Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik.

     Mk 10:27
Ma tänan Sind, Issand, et Sa oled nii tähelepanelik ja paned
ka taevaväed liikuma minu heaks. Ma kahtlesin, et Sa mind
näed. Anna mulle andeks.             Eenok Haamer
2Tm 2:8-13; 1Pt 2:1-10
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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 128
Jutlus: Kl 2:12-15

15.Pühapäev
Ma panen su ülemuseks rahu ning su sundijaks õiguse.

        Js 60:17
Paulus kirjutab: Kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha
enamate inimeste tänu kaudu rohkenedes kasvaks
Jumala austuseks.        2Kr 4:15
Tee mind vahvaks võitlemises, et ei rist ega hirm, ei kiusatus
ega ahastus mind Sinu sõnast ega õndsakstegevast usust
ära ei pööraks. Vaid anna kindlat meelt, et ma Sind truult
igal ajal teeniksin, Sind kardaksin ja armastaksin ja Sinu
nime julgelt maailma ees tunnistaksin.    ULR palveraamatust

16. Esmaspäev
Ta annab rahu su piirile.       Ps 147:14
Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala
lasteks.           Mt 5:9
Ülim tarkus on ehitada siinses elus seda, mida tulev maailm
ei lammuta.  Teedy Tüür
Js 42:10-16; 1Pt 2:11-17
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17. Teisipäev
Mina annan neile ühesuguse südame ja annan nende sisse
uue vaimu.        Hs 11:19
Paulus kirjutab: Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus
loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. 2Kr 5:17
Keegi, kes maailmaruumi Looja, sind toetab tarkuses. Ta
saatnud rõõmusõnumi tooja, kes abiks kartuses. Nõnda sa
taeva armust vaid elad, headuse embuses. Tema on kinni
maksnud kõik võlad, sul kodu taevastes.

Silvi-Astrid Mickelin
Ii 42:7-13(14-17); 1Pt 2:18-25

18. Kolmapäev
Ma tahan sind tänada oma eluaja; sinu nimel ma tõstan
üles oma pihud.           Ps 63:5
Ma tahan palvetada vaimus, aga tahan palvetada ka
mõistusega, tahan laulda vaimus, aga tahan laulda ka
mõistusega.      1Kr 14:15
Kõik eluaja tahan ma Sind, Jumal, ülistada ja kõigis paigus
rõõmuga Su kiitust kuulutada. Mu meel ja süda ärgaku, mu
ihu, hing Sind teenigu! Au Jumalale andkem!

          KLPR 290:3. Johann Jakob Schütz
1Pt 1:22-25; 1Pt 3:1-7

19. Neljapäev
Teid nimetatakse Issanda preestriteks, teist räägitakse
kui meie Jumala sulastest.           Js 61:6
Teie olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha
rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust,
kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse.

          1Pt 2:9
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See, kes on saanud nägijaks, see on saanud käsu: mine ja
tunnista! Mine ja tunnista, et sa oled olnud pime, aga nüüd
näed. Nüüd näed sa maailma ja inimesi ning iseennastki
uute silmadega.   Richard Koolmeister
Jh 17:9-19; 1Pt 3:8-12

20. Reede
Rahvapõlv ülistab rahvapõlvele sinu tegusid, ja nad
kuulutavad sinu suurt vägevust.         Ps 145:4
Pühakojas astus Jeesuse juurde pimedaid ja jalutuid ning
ta tegi nad terveks. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad
nägid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas
hüüdsid: “Hoosanna Taaveti Pojale!”, siis nende meel läks
pahaseks.   Mt 21:14-15
Ilma usuta pole võimalik näha, mis tegelikult toimub ja alati
on toimunud. Ilma piibelliku usuta meie vaimne nägemis-
võime kaob. Piibel teravdab meie nägemisvõimet.

           Joosep Tammo
Lk 23:50-56; 1Pt 3:13-17

21. Laupäev
Issanda kartus on tarkuse kool.       Õp 15:33
Kui kellelegi tundub, et ta on midagi tunnetanud, siis ta
pole veel tunnetanud, kuidas peab tunnetama. Aga kui
keegi armastab Jumalat, selle on Jumal ära tundnud.

       1Kr 8:2-3
Inimeseks ei tee meid mõistus, vaid süda, mitte võime
mõtelda, vaid võime armastada.            Henry Nouwen
Jh 12:44-50; 1Pt 3:18-22
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3. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (MISERICORDIAS

DOMINI)

Kristus ütleb: Mina olen hea karjane. Minu lambad kuulevad
minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning
ma annan neile igavese elu.               Jh 10:11,27,28
Jh 10:11-16(27-30); 1Pt 2:21b-25; Ps 136
Jutlus: 1Pt 5:1-4

22. Pühapäev
Ma teen nad paljuks ja nad ei vähene, ma teen nad
auväärseiks ja neid ei halvustata.          Jr 30:19
Jeesus rääkis neile tähendamissõna: Kui sinepiivakene on
külvatud, siis see sirgub ja kasvab suuremaks kõigist
taimedest aias ja ajab suured oksad, nii et taeva linnud
võivad teha pesa selle varjus.         Mk 4:32
Jumal sünnitab lakkamatult uusi inimesi oma riigile. Tema
riigi töö on nagu metsa põlemine: ühest kohast kustuta-
takse see ära, teisale kantakse sädemeid ja seal hakkab
uuesti põlema.   Aleksander Täheväli

23. Esmaspäev
Kõik, mida Issand on käskinud, me teeme ja võtame
kuulda!       2Ms 24:7
Kristus ütleb: Sellest tunnevad kõik, et te olete minu
jüngrid, kui te üksteist armastate.         Jh 13:35
„Tal oli minu jaoks aega.“ Sellest paremat tunnistust ei
suuda sinust Jumala aujärje ees ilmselt keegi anda.

            Ludvig Köhler
4Ms 27:(12-14)15-23; 1Pt 4:1-11
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24. Teisipäev
Ära heida mind ära mu vanas eas, ära hülga mind, kui mu
ramm lõpeb!          Ps 71:9
Kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine
inimene ometi päev-päevalt.        2Kr 4:16
Ole ustav surmani! Kui su risti sul rängaks läheb, heida
palves põlvili, siis sul peagi abi tuleb. Päästja ette valu vii,
ole ustav surmani! KLPR 449:2. Benjamin Schmolk
1Kr 4:9-16; 1Pt 4:12-19

25. Kolmapäev
Õige on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis
vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi.           Ps 1:3
Te tunnete nad ära nende viljast.         Mt 7:16
Kristlased, kes ei tunne mingit vajadust tulla jumalakotta,
osa võtta jumalateenistusest, osa saada pühast õhtu-
söömaajast, võivad kujutleda, et nad on tugevamad ja
iseseisvamad kui teised. Tavaliselt on see iseendaga
piirdumine aga seesmise kuivamise algus. Kõik elav vajab
toitu ja vett ja valgust. Toomas Paul
Jh 17:20-26; 1Pt 5:1-7

26. Neljapäev
Olge kindlad, ja saagu tugevaks südamed teil kõigil, kes
ootate Issandat!        Ps 31:25
Taotle õigust, jumalakartust, usku, armastust, kannat-
likkust, tasadust!        1Tm 6:11
Jumala armastuse kogemine algab julgusest lasta lahti
näivatest tugedest. Merehädaline võib kramplikult klammer-
duda lauatüki külge, usaldamata kinni haarata talle
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päästepaadist visatud köiest. Tõsi, köis ei kanna uppujat
vee peal, nagu kannab korralik palk laevavrakist, aga köie
abil saab lainetel ulpija veest välja sikutada.     Toomas Paul
Ef 4:(8-10)11-16; 1Pt 5:8-14

27. Reede
Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees?
Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja
oma Jumalat!        Ps 42:12
Kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse
kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab,
tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete
kannatanud.         1Pt 5:10
Oota, hing, oh oota Issandat sa, Tema peale looda, Päästjaks
sulle Ta. Kui langeb kõik, sul on varjupaik, kangem kui su
kaitsja pole laintekäik. Ta on ju Päästja su häda sees! Meidki,
Issand, aita, truu abimees!     KLPR 345:2. Friedrich Räder
Mt 26:30-35; 1Tm 1:1-11

28. Laupäev
Öelge neile, kel rahutu süda: „Olge kindlad, ärge kartke!
Vaata, teie Jumal!“           Js 35:4
Nõnda ütleb Esimene ja Viimne, kes oli surnud ning on
jälle elavaks saanud: Ma tean su viletsust ja vaesust, kuid
sa oled rikas.        Ilm 2:8-9
Rikkad, edukad ja ilusad võivad minna läbi elu omaenda
loomupärastele talentidele toetudes. Inimesed, kellel need
loomupärased eelised puuduvad ja kes seetõttu ei saavuta
edu selles maailmas, võivad vajadust tundes Jumala poole
pöörduda. Inimesed ei mööna kergesti, et on meeleheitel.
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Kui nad aga seda teevad, jõuab Jumala riik neile väga
lähedale.              Philip Yancey
Jh 14:1-6; 1Tm 1:12-20

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 148
Jutlus: 2Kr 4:16-18

29. Pühapäev
Issand mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse,
tema annab leiba näljastele.         Ps 146:7
Jeesus võttis need seitse leiba, tänas, murdis ja andis
oma jüngrite kätte, et nad jagaksid need, ja nad viisid
leiva rahvale.           Mk 8:6
Kogudus on praegu Kristuse ainus ihu maa peal. Ta rahvas
ei tohi unustada heategevust. Kogudusel olgu südant
näljaste, haigete, vaeslaste, vanade ja invaliidide jaoks.
Issand arvestab heategusid viimses kohtuski. Osvald Tärk

30. Esmaspäev
Kui kitsas käes oli, hüüdsid sa, ja ma päästsin sinu.

         Ps 81:8
Ja ta ütles jüngritele: Miks te olete nii arad? Kuidas teil
ei ole usku?         Mk 4:40
Kui taevas tundub kinni olevat, palu ikka, sest Jumal ei
hoia taevast suletuna. Seda teeb sinu enda meelsus ja hoiak.
Palu, kuni taas tohid tunda taeva avatuna ka sinu jaoks.

             Eenok haamer
Rm 1:18-25; 1Tm 2:1-7
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KUU LOOSUNG: Kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski
pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga.         1Tm 4:4

1. Teisipäev
Mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis.  Js 32:18
Meie ootame tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad,
kus elab õigus.          2Pt 3:13
Üks kallis hommik siis jõuab meile ka, kui muldsest majast
hing tohib lahkuda. Siis püha linna ta lendab ülesse, kus
õndsad laulmas on kiitust Jeesule.

            KLPR 372:3. Georg Eduard Luiga
2Kr 5:11-18; 1Tm 2:8-15

2. Kolmapäev
Issand ütleb: Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses,
ma vabastan tema ning teen ta auliseks.         Ps 91:15
Jumalal on vägi teid üles ehitada ja anda teile pärand kõigi
pühitsetute seas.       Ap 20:32
Välised olukorrad on olnud juba maailma algusest peale
kord soodsamad, kord raskemad ja viimselt ei olenegi
nendest Jumala arm meie, inimeste vastu. Välised olukorrad
on kaotanud teravuse seal, kus inimene ise on loobunud
oma saatuse juhtimisest ning andnud ennast täiesti Jumala
hooleks. Seal on põhjalikult muutunud tema suhtumine
kõigesse välisesse ja talle on kõige olulisemaks saanud
Jumala tee.          Eduard Salumäe
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Jh 8:31-36; 1Tm 3:1-13

3. Neljapäev
Ma pean Issandat alati oma silma ees.          Ps 16:8
Seepärast me püüamegi olla temale meelepärased, kas
oleme siis kodus või võõrsil.           2Kr 5:9
Ristiinimene ei pea endale või teistele kogu aeg püüdma
ennast õigustada, sest ta on juba Kristuses õigeks tehtud.

Toomas Paul
Rm 8:7-11; 1Tm 3:14-16

3. mai 1728 - algas loosungite väljajagamine Herrnhutis

4. Reede
Kui ma kogun Iisraeli soo rahvaste seast, kelle sekka
nad on pillutatud, siis ma näitan ennast nende kaudu
pühana paganate silme ees.       Hs 28:25
Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist.

      Rm 11:29
Võta end kokku ja haara adra järele! Tulgu Jumal sulle kõigis
sinu hädades appi ja ärgu Ta lasku sul asjata vaeva näha.

Hildegard von Bingen
Jh 19:1-7; 1Tm 4:1-5

5. Laupäev
Hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest
välja ja sina annad mulle au!        Ps 50:15
Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.

          Jk 5:16
Saada üles palve iga kord, kui näed midagi puuduvat sul
enesel, sinu omastel või teistel, kellega päeva jooksul
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kohtunud oled. Ära lükka seda teiseks korraks, vaid palu
juba teel olles! Seejuures ära unusta aga peamist: „Kui see
vaid austab Sinu nime!“                Ole Hallesby
Ilm 22:1-5; 1Tm 4:6 - 5:2

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 149
Jutlus: Ap 16:23-34

6. Pühapäev
Mispärast ütled sina, Jaakob, ja räägid sina, Iisrael: Minu
tee on varjul Issanda eest ja mu õigus läheb mööda mu
Jumalast?         Js 40:27
Te rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate mõnda aega
kurvastama mitmesugustes kiusatustes.           1Pt 1:6
Oh aita, et ei Sinust lahku ma ristis, rõõmus iialgi. Su arm ja
heldus seda tehku, mis õndsuseks mu hingele! Mu Jumal,
Isa, saada mind, et risti allgi kiidan Sind!

    KLPR 360:5. Salomo Franck

7. Esmaspäev
Me ülistame sind, Jumal, me ülistame sind, sest su nimi
on ligi; sinu imeasju jutustatakse!           Ps 75:2
Inimesed Jeruusalemmas hüüdsid: Õnnistatud olgu meie
isa Taaveti tulev kuningriik! Hoosanna kõrgustes!

      Mk 11:10
Paganad kuulge, kurbus teil kadugu! Rõõmsasti tulge,
Taevariik kasvagu: võtke Ta armusõna kuulda, patud siis
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tahab Ta andeks teil anda, patud siis tahab Ta andeks teil
anda.  KLPR 308:3. Matthäus Apelles von Löwenstern
Jk 1:17-25(26,27); 1Tm 5:3-16

8. Teisipäev
Kuulge Issanda sõna,  sest Issandal on maa elanikega
riid, sellepärast et maal ei ole tõsidust, armastust ega ka
mitte Jumala tundmist!            Ho 4:1
Tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole,
vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: Oh Jumal, ole mulle
patusele armuline!        Lk 18:13
Tõeni ei jõuta oma pingutustega, vaid tõe enese jõuga.

  Teedy Tüür
Lk 19:36-40; 1Tm 5:17-25

9. Kolmapäev
Issandal, meie Jumalal, on halastus ja andeksand. Tn 9:9
Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus
ilmus, siis ta päästis meid - mitte õiguse tegude tõttu,
mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust
mööda.         Tt 3:4-5
On suur vahe, kas me tunneme Jumalat ainult kui kuningate
Kuningat ja kui Kohtumõistjat või tunneme Teda kõigepealt
kui oma taevast Isa. Selle ilmutamiseks on Ta tulnud
Jeesuses Kristuses, oma Pojas, nõnda meie juurde, et meie
saaksime Tema Poja Vaimu ja selle kaudu Tema lasteks.

Toomas Paul
Rm 15:14-21; 1Tm 6:1-10
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10. Neljapäev
Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus.

       5Ms 6:4
Väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes
teeb kõike kõikides.        1Kr 12:6
Tee oma tööd minus, nii et Sina oled minu elu. Ümbritse
mind, nii et Sina oled minu maailm. Täida mind nii täielikult,
et saaksin ise väikeseks ja vaid Sina oled suur.   Jörg Zink
1Kr 14:6-9,15-19; 1Tm 6:11-16

11. Reede
Ära ütle: ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind
läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin.             Jr 1:7
Saa vägevaks armus, mis on Kristuses Jeesuses! 2Tm 2:1
Kui me tahaksime inimlike hinnangute ja mõõdupuude järgi
Jumala riigi tööd teha, jääks see tegemata. Peaksime Jumala
riigi töötegijate suhtes olema arvamustega võrdlemisi
ettevaatlikud. Kui me ka avaldame arvamust, peame teadma,
et nemad on viimselt seotud Jumalaga. Ja nemad peavad
aru andma Issandale.             Joel Luhamets
Lk 22:39-46; 1Tm 6:17-21

12. Laupäev
Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt ja tema käsivars
valitseb.         Js 40:10
Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on
käes!       Mk 13:33
Issand, õpeta meid iga päeva õigesti kasutama igavikuks
valmistumiseks! Sa oled meid ju igaviku jaoks ja igavese
elu jaoks loonud. Sa ei taha, et me eksiteele läheme, vaid et
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me pöördume ja võime elada. Ärata meid juba täna, et me
otsiksime oma õndsust! Ära lase meil hooletult suhtuda
Sinu armusse, mida Sa meile pakud.    Uddo Lechard Ullmann
Jh 6:(60-62)63-69; 2Tm 1:1-12

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 92
Jutlus: Kl 4:2-4(5-6)

13. Pühapäev
Mina olen armuline, ütleb Issand, mina ei pea viha mitte
igavesti. Aga tunne oma süüd, et sa oled üles astunud
Issanda, oma Jumala vastu.       Jr 3:12-13
Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle: Isa, ma
olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees!         Lk 15:18
Ülal, kus ootamas taevane kodu, kas kõik teelised oleme
sinna? Kui jalad siin tallamas maiseid radu, Isa toeta, et
laps jaksaks minna.                 Silvi-Astrid Mickelin

14. Esmaspäev
Te saate teada, et elav Jumal on teie keskel.         Jos 3:10
Apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse
ülestõusmist, ja suur arm oli nende kõikide peal. Ap 4:33
Anna tummadele suhu sõna: armastavaile armastuse sõna,
tänulikele tänu sõna, tõde otsivatele tõe sõna, ja kõigile,
kes ei oska Sind ülistada, sõna Sinu ülistamiseks, minu
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Jumal. Tee surnud elavaks. Siis saavad jõuetud rammu,
langenud tõusevad, jalutud käivad, eksinud leiavad tee ja
elu mõtte üle küsijad eesmärgi Sinu abil.      Jörg Zink
1Kn 3:5-15; 2Tm 1:13-18

15. Teisipäev
Ma annan teie sisse oma Vaimu, et te saaksite elavaks, ja
ma asetan teid teie oma maale; ja te saate tunda, et mina
olen Issand.        Hs 37:14
Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm.      1Kr 15:26
Me ootame Sind, südamed meil oled ära võitnud. Ja
armastuse sidemed meid Sinu külge köitnud.
Sa ustavalt kord nähtavalt veel ilmud, tuues ülalt au, rahu,
rõõmu küllalt.               KLPR 5:3. Philipp Friedrich Hiller
2Ms 17:8-13; 2Tm 2:1-13

16. Kolmapäev
Too meid, Issand, tagasi enese juurde, siis me pöördume!
Uuenda meie päevi nagu muiste!           Nl 5:21
Jeesus ütles: Mis te arvate? Kui ühel inimesel juhtub
olema sada lammast ja üks neist ära eksib, eks ta jäta
need üheksakümmend üheksa mägedesse ja lähe otsima
eksinut?       Mt 18:12
Sina, tõde, minu südame valgus! Mina langesin sellesse,
mis on kaduv, ja sain enesele pimeduseks. Sattusin
eksitusse, aga pidasin sind meeles. Kuulsin oma taga sinu
häält, mis kutsus tagasi tulema, aga vaevu kuuldav oli see
mu pattude pillerkaaris. Nüüd olen ma siin! Tulen tagasi
allikale kuumusest hõõgudes ja lõõtsutades. Ärgu keegi
mind takistagu. Sest ma tahan juua ja selle läbi elada.

     Jörg Zink
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Lk 11:1-4; 2Tm 2:14-26

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; Fl 2:6-11
Jutlus: Ilm 1:4-8

17. Neljapäev
Mõistke õigust viletsale ja kehvale!           Ps 82:3
Meie Issand Jeesus Kristus kinnitagu teid igasuguses
heas teos ja sõnas!         2Ts 2:17
Tõuse üles ja vaata julgelt päikese poole! Ära põgene
valguse eest. Ära raputa seda endalt maha jäiga ükskõik-
susega, et sa ei peaks hiljem punastama, kui kõrgeim
kuningas sinu pagasist häid tegusid otsima hakkab. Muidu
ei päri sa igavest elu. Hildegard von Bingen

18. Reede
Kes tahaks täna vabatahtlikult ka oma kätt Issanda heaks
täita?        1Aj 29:5
Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult
või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.

          2Kr 9:7
Kui vaesed on näljas, siis mitte sellepärast, et Jumal pole
nende eest hoolitsenud, vaid teie ja mina ei ole midagi
loovutanud. Sest me ei ole olnud armastuse tööriistaks
Jumala käes, me ei ole Teda, Kristust, ära tundnud, kui Ta
on taas kord tulnud meie juurde lohutamatu, abivajaja ja
hüljatuna.   Ema Teresa
Jh 18:33-38; 2Tm 3:1-9
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19. Laupäev
Tea, et Issand, su Jumal, on Jumal, ustav Jumal, kes
lepingut peab ja heldust osutab tuhandenda põlveni neile,
kes teda armastavad ja tema käske peavad.         5Ms 7:9
Kui mõned pole olnud ustavad, ega siis nende ebaustavus
tühista Jumala ustavust? Mitte sugugi!        Rm 3:3-4
Usalda! Seda ei saa käskida, aga see on ainus võimalus, et
Jumal sind saaks aidata.             Eenok Haamer
Ef 6:18-20(21,22)23-24; 2Tm 3:10-17

Ülemaailmne palvenädal kristlaste ühtsuse eest
(oikumeeniline palvenädal)

7. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (EXAUDI)
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma
tõmban kõik enese juurde.        Jh 12:32
Jh 15:26-16:4; Ef 3:14-21; Ps 131
Jutlus: Jr 31:31-34

20. Pühapäev
Kes toob ohvriks tänu, see annab mulle au, ja kes paneb
tähele teed, sellele ma annan näha Jumala päästet!

      Ps 50:23
Tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda
Jeesuse Kristuse läbi!     1Kr 15:57
Ei laulmast iial lakka ma rõõmsast südamest. Eks nõdralt
siin ju alga ma laulu igavest. Kuid nagu vete kohin ta kord
kostab ülevalt, kus inglikooris laulan ma au, kiitust Issandal.

          KLPR 291:2. Juho Railio

Mai
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21. Esmaspäev
Hea Issand annab andeks igaühele, kes valmistab oma
südant otsima Jumalat. 2Aj 30:18-19
Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi!             Jk 4:8
Mida kaugemal inimene on Jumalast, seda tühisemate asjade
pärast ta muretseb; alles Jumal õpetab tõeliste väärtuste
pärast muretsema.   Teedy Tüür
Hs 11:14-20; 2Tm 4:1-8

22. Teisipäev
Ta parandab need, kelle süda on murtud, ja seob kinni
nende valusad haavad.         Ps 147:3
Jeesuse juurde toodi kõik haiged ja kurjast vaimust
vaevatud. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitme-
suguseid haigusi.    Mk 1:32,34
Kui taeva rõõmust rind täitub, siis laulud ka kõlavad suus.
Hing tähistab kevade võitu, kõik on ümberringi kui uus.
Mind Jumal nõnda Sa emba, et mus voolaksid eluveed.
Mind enda ligi Sa tõmba, kõik ka kevadiseks mus tee.

 Silvi-Astrid Mickelin
Lk 21:12-19; 2Tm 4:9-22

23. Kolmapäev
Vägede Issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile
kindlaks kaitseks.          Ps 46:8
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
Me palume Sind, et Sa Püha Vaimu läbi tahaksid äratada
meis nälga ja janu Sinu armu ja osaduse järele Sinuga. Näita
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meile, kui tühi ja vilets on elu patus ja kui õnnelik see on,
kes tuleb Sinu juurde ja usub Sinusse. Vaata selle peale
armus, kes on hakanud Sind otsima. Henrik Florus Ringius
Lk 12:8-12; Tt 1:1-16

24. Neljapäev
Ons mu käsi liiga lühike lunastamiseks?           Js 50:2
Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad
seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne,
sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid
meeleparandusele.           2Pt 3:9
Issanda suurus pole selles, et Ta igal pool silma torkaks,
vaid selles, et Teda igal pool leida võib, kus Teda otsitakse.

 Teedy Tüür
Ap 1:12-26; Tt 2:1-10

25. Reede
Kummarda Issanda, oma Jumala ees, ja tunne rõõmu
kõigest heast, mida Issand, su Jumal, on andnud sulle ja
su perele!                5Ms 26:10,11
Tänage alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse
nimel.           Ef 5:20
Kui hommikul annad südames tänu Jumalale, siis püüa
hoida seda ka päeva jaoks. Palu, et tänu kaduma ei läheks.
Tänuga on palju kergem teele minna ja päeva üle elada.

            Eenok Haamer
Jh 19:25-27; Tt 2:11-15

26. Laupäev
Sinul, Issand, on õigus, aga meil on häbi silmis.    Tn 9:7
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Kukk laulis teist korda. Ja Peetrusele tuli meelde lause,
mis Jeesus oli talle öelnud: “Enne kui kukk kaks korda
laulab, salgad sina mu kolm korda ära!” Ja ta puhkes
nutma.       Mk 14:72
Inimeste uskmatus ei ole üksnes üksikisiku privaatotsus,
vaid selle juured on sügavamal. Toomas Paul
Sk 4:1-14; Tt 3:1-15

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; Ef 1:3-14
Jutlus: 1Kr 2:12-16

27. Pühapäev
Aga sina oled seesama ja sinu aastad ei lõpe.     Ps 102:28
Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse
tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga.        1Kr 1:9
Jumala sõna on küll väga rikas! Aastatuhandete inimpõlved
on ta kohale kummardunud ja sealt oma ellu võtnud varasid,
mida kusagilt mujalt ei leita. Ei ole vananenud see sõnaleib.
Ja ei ole midagi oma värskusest ning elujõust kaotanud ta
vesi. Murrad tükikese ta küljest, tarvitad hingenäljas
südametoiduks ning tunned, et oled söönuks saanud.
Ammutad elu päevapalavuses või koorma all ta selget
allikavett ja tunned, kuidas jõud tuleb tagasi ja jälle jaksad
edasi astuda sulle määratud teed.           Eduard Salumäe

Mai
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2. NELIPÜHA
Mt 16:13-19; 1Kr 12:4-11; Ps 150
Jutlus: Ef 4:11-15(16)

28. Esmaspäev
Kartke Issandat ja teenige teda ustavalt kõigest südamest,
sest vaadake, mis suuri asju ta teile on teinud!    1Sm 12:24
Nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leiva-
murdmises ja palvetes.          Ap 2:42
Nii tänapäeva kirikutele kui ka üksikutele kristlaste
ühendustele ja ühistööle on iseloomulik vähene tähelepanu
pööramine õpetusküsimustele. Piiblis esinevad tõde,
armastus, õpetus ja elu koos. Neid ei vastandata ega seata
alternatiivideks, sest väär õpetus juhib alati väärasse ellu.

           Matti Väisänen

29. Teisipäev
Me tahame minna koos teiega, sest me oleme kuulnud, et
teiega on Jumal.           Sk 8:23
Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad
paha kui kurjategijaist, siiski, pannes tähele teie häid
tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval.

        1Pt 2:12
Ainult need, kes on Jumalat usaldades teele läinud, võivad
kord märgata Jumala tõdede püsimist ja kestmist.

            Joel Luhamets
Ap 4:23-31; 1Kr 12:1-11

30. Kolmapäev
Küll on see paik kardetav! See pole muud midagi kui
Jumala koda ja taeva värav!     1Ms 28:17

Mai
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Sa tead, milline peab olema eluviis Jumala kojas, mis on
elava Jumala kogudus, tõe sammas ja alustugi. 1Tm 3:15
Kolmainus Jumal, ühest suust Sind tänab, austab kogudus
Su püha koja pärast. See Sinu antud, rajatud ja Sinu nimel
õnnistud, tal osa Sinu särast! Maises telgis nüüd meil ase.
Siit meid lase taeva tulla, taeva templis õnnis olla!

       KLPR 198:4. Albert Knapp
Ap 8:(9-11)12-25; 1Kr 12:12-26

31. Neljapäev
Sinu Seaduse armastajail on suur rahu ja nad ei komista.

    Ps 119:165
Rahu teile kõikidele, kes olete Kristuses!          1Pt 5:14
Mind oma tee peal võta hoida ja keela ära eksimast, mind
lase õiget rada leida: kui seisan, hoia  langemast. Mu ihu,
hinge valgusta, mu päike armuga.

KLPR 282:6. Johann Scheffler
Ap 11:1-18; 1Kr 12:27-31a

Mai
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JUUNI

KUU LOOSUNG: Jumala armust olen ma see, kes olen.
     1Kr 15:10

1. Reede
Issanda kartuses on tugeva lootus.       Õp 14:26
Kristus ütleb: Igaüks, kes mu sõnu kuuleb ja nende järgi
teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja
kaljule.          Mt 7:24
Rahuga täidetud elust ei saa osa ükski teine kui ainult see,
kes tunneb seesmise uuenemise saladust: pöörduda iga
päev ja alati jumala poole.                Ole Hallesby
Ap 11:19-26; 1Kr 12:31b-13:7

2. Laupäev
Vaata, Issanda kartus - see on tarkus, ja hoidumine kurjast
on arukus!           Ii 28:28
Kui te hüüate Isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut
igaühe tegude järgi, siis elage kartuses oma majalisepõlv.

        1Pt 1:17
Õnnelikud on elus need inimesed, kes juba varasest
lapsepõlvest alates ajavad oma südameasju Jumalaga.
Nemad saavad ikka vabaks ja rõõmsaks, ka valus, raskustes
ja elu löökides, sest nende südames elab Jumala Vaim. Ta
tuleb nagu valgusekiir ööpimedusse.   Jaan Lattik
Ap 18:1-11; 1Kr 13:8-13



Juuni

- 83 -

KOLMAINUPÜHA (TRINITATIS)

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis
tema au!             Js 6:3
Jh 3:1-8(9-15); Rm 11:(32)33-36; Ps 145
Jutlus: Ef 1:3-14

3. Pühapäev
Meie Jumal muutis needmise õnnistamiseks.      Ne 13:2
Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid
hoopis õnnistage - sest õnnistamiseks te olete kutsutud -
et ka teie võiksite pärida õnnistuse.           1Pt 3:9
Issand, 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

4. Esmaspäev
Kui sa oled söönud ja su kõht on täis saanud, siis hoia, et
sa ei unusta Issandat. 5Ms 6:11-12
Teie palvetage siis nõnda: Meie igapäevast leiba anna meile
tänapäev!       Mt 6:9,11
Me peame tõdema, et ka meie igapäevane leib on Jumala
armu kingitus. Kui me usaldame selle Jeesuse kätte
õnnistada, alles siis võime näha leiva jätku.      Harri Haamer
Jr 10:6-12; 1Kr 14:1-12

5. Teisipäev
Nende lapsed, kes Seadust veel ei tunne, kuulgu ja õppigu
kartma Issandat, teie Jumalat, kogu aja.     5Ms 31:13
Paulus kirjutab Korintose kogudusele: Vaata, ma olen
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valmis kolmandat korda tulema teie juurde ja ei kavatse
olla teile koormaks, sest ma ei otsi teie oma, vaid teid
endid. Ei ole ju lastel vaja koguda vanematele varandust,
vaid vanematel lastele.      2Kr 12:14
Kui väsib üks, siis teise kätte anna Sa käsk ja kutse saada
külvajaks. Kui ühe koju isamajja kannad, oh aita, et ei ase
tühjaks jääks. Sul mehi on ja naisi, lapsi, noori, Sul jõud ja
õigus on neid kutsuda. Sa needki, kes Su käsust veel ei
hooli, võid panna oma põllul töötama.

   KLPR 246:1. Eduard Salumäe
Js 43:8-13; 1Kr 14:13-25

6. Kolmapäev
Nüüd, Issand Jumal, kinnita igaveseks sõna! Ja tee nõnda,
nagu sa oled rääkinud!       2Sm 7:25
Taaveti soost on Jumal oma tõotust mööda toonud Jeesuse
Iisraelile Päästjaks.       Ap 13:23
Ehk piirab vaenlane, teeb hirmu mulle, sest nõder ma. Siis
ütlen Sulle. Sa võitnud vaenlase, ehk kole ta -  ei karda teda
ma! Kui asub tihti hinge öö - toob ahastust. Kui nagu tähed
taevas Su silmad mulle trööstiks vaevas - mu südant
julgustab Su lepitusetöö.   Peeter Sink
Ap 17:(16)22-34; 1Kr 14:26-40

7. Neljapäev
Ma olen võõras maa peal.       Ps 119:19
Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll
kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et
teie selle saate.         1Kr 9:24
Rändur, ütle, mis su lootus kallil kaugel kodumaal? Valged
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riided, elukrooni saan ma Taevaisalt seal. Seal, kus voolab
eluvesi, seal mu Isa armukäsi, seal mu Isa armukäsi kosutab
mind rändajat, seal mu Isa armukäsi kosutab mind rändajat.

       KLPR 170:2. Gustav Haller
Ef 4:1-7; 1Kr 15:1-11

8. Reede
Nõnda nagu ma valvasin neid, et kitkuda ja maha kiskuda,
nõnda ma valvan neid, et üles ehitada ja istutada, ütleb
Issand.         Jr 31:28
Jeesus hakkas neile mõistu rääkima: Üks inimene istutas
viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse surutõrre
ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ning
reisis võõrsile.         Mk 12:1
Oh hoia oma linna, mis Sina ehitand, mis vere väest Sina ka
oled lunastand! Su kirik seisma jäägu, kui madu peale käib,
Su vägi valliks olgu, siis võidu saada võib!

KLPR 188:3. Andreas Gryphtius
Lk 23:44-49; 1Kr 15:12-19

9. Laupäev
Sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.         Ps 130:4
Paulus kirjutab: Olles kaasabilised me manitseme teid, et
te Jumala armu ilmaasjata vastu ei võtaks.          2Kr 6:1
Meie lunastus ei sõltu sellest, kuivõrd hästi me seda
seletada oskame, vaid sellest, kuivõrd me seda tegelikult
usume. Osvald Tärk
Jh 14:7-14; 1Kr 15:20-28
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1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see
võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab
kõrvale minu.        Lk 10:16
Lk 16:19-31; 1Jh 4:16b-21; Ps 133
Jutlus: Jr 23:16-29

10. Pühapäev
Oma palge higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle
mullaks saad, sest sellest sa oled võetud! Tõesti, sa oled
põrm ja pead jälle põrmuks saama!       1Ms 3:19
Meie Päästja Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning
on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kaduma-
tuse.       2Tm 1:10
Hääl, mis äratas sind kord patust, äratab sind ka surmast.

Osvald Tärk

11. Esmaspäev
Issand, räägi, sest su sulane kuuleb!         1Sm 3:9
Kristus ütleb: Kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes
minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe
kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu.         Jh 5:24
Kes Jumal tõeliselt on, seda me ei õpi tundma loodusest
ega ka mitte üldisest ajalookäigust, nii nagu see väljenduse
leiab rahvaste ajaloos, tsivilisatsioonide tõusudes ja
langustes. Jumala sügavaim olemus on meile ilmutatud
Tema ainusündinud Poja Jeesuse Kristuse kaudu.

       Rudolf Kiviranna
Lk 10:1-9(10-15)16; 1Kr 15:29-34
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12. Teisipäev
Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale: “Kus sa
oled?” Ja tema vastas: “Ma kuulsin su häält rohuaias ja
kartsin.”    1Ms 3:9-10
Jeesus ütles: Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid
patuseid.         Mk 2:17
Meie oleme loodud ja lunastatud Jumala armastuse poolt.
Meie elame Jumala armust iga hetk, iga tund, iga päev.
Temata me oleksime tuhk ja põrm. Me elame seda
sügavamalt, seda teravamalt, seda õnnelikumalt ja
õnnistust toovamalt, mida rohkem meie oleme Temaga
ühendatud. Armastada tähendab ju kuuluda ühte,
moodustada lahutamatu tervik, ühiselt tahta ja taotella
kõige paremat.        Rudolf Kiviranna
Jr 36:1-6(7-9)10,21-24,27-31; 1Kr 15:35-49

13. Kolmapäev
Mina tegin maa ja lõin inimesed selle peale.        Js 45:12
Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja
vete allikad!         Ilm 14:7
Õnnelik on see, kes tormi ajal leiab varjupaiga Jeesuse
juures, kes oskab end Tema kaitse alla peita nagu lind oma
tillukesse pessa.             Urho Muroma
1Ts 2:1-8(9-12); 1Kr 15:50-58

14. Neljapäev
Sul on lootust tulevikuks, ütleb Issand.          Jr 31:17
Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema
meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga
meile kõike muud kinkima?         Rm 8:32
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Truu Iisraeli kaitseja - ei maga ega uinu Ta, ei tüdi, väsi
igavest, sul hoides ihu, hingekest.

KLPR 356:4. Cornelius Becker
Jh 21:15-19; 1Kr 16:1-12

15. Reede
Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei
kustuta ta ära.           Js 42:3
Jeesus ütles: Ei vaja arsti terved, vaid haiged.        Mk 2:17
On neid, kes on enda meelest pühad. On neid, kes lihtsalt
elavad ristiinimestena. Kelle hulka kuulud sina?

            Eenok Haamer
Lk 22:24-30; 1Kr 16:13-24

16. Laupäev
Sa oled andnud mu südamesse suurema rõõmu, kui oli
neil rohke vilja ja värske veinisaagi ajal.             Ps 4:8
Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me ka
midagi maailmast ära viia.         1Tm 6:7
Hoidu tegutsemast nii, nagu pärineks kõik hea - olgu siis
vaimus või teos - sinust endast. Omista see pigem Jumalale,
kellest lähtuvad kõik jõud kui tulesädemed.

Hildegard von Bingen
Fl 1:12-18a; 1Kn 12:1-19

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 36
Jutlus: 1Kr 14:1-3,20-25

Juuni
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17. Pühapäev
Häda neile, kes meelehea eest annavad õiguse süüdlastele
ja võtavad õiguse õigetelt!      Js 5:22,23
Jumala riik on õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus. Sest
kes sel kombel teenib Kristust, see on Jumalale meele-
pärane ja tunnustatud inimeste poolt.              Rm 14:17,18
Kaks asja on tähtsaimad meie kõigi elus: armastus Jumala
ja armastus ligimeste vastu. Meie armastus Jumala ja
inimeste vastu saab reaalsuseks üksnes seal, kus meie hing
on avatud Temale, kes on igavene armastus.

       Rudolf Kiviranna

17. juuni 1722 -  Herrnhuti asula ehitustööde algus

18. Esmaspäev
Jõgi oma harudega rõõmustab Jumala linna ja Kõige-
kõrgema pühi elamuid. Jumal on tema keskel, ei ta kõigu.

      Ps 46:5-6
Linnale ei ole vaja päikest ega kuud, et need talle
paistaksid, sest Jumala kirkus valgustab teda, ning tema
lamp on Tall.        Ilm 21:23
Sa püha linn, sind teretab mu keel, uks mulle lahti tee! Ju
ammust ajast igatsenud meel su rahu järele. Nüüd olen ma
sind näinud ja rõõmust särab silm. Kõik halb on tühja läinud,
mis mulle teinud ilm.

            KLPR 175:3. Johannes Matthäus Meyfart
Õp 9:1-10; 1Kn 12:20-32
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19. Teisipäev
Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks
rahvaks.      2Ms 19:6
Laske endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks.
Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke
ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse
kaudu.           1Pt 2:5
Ole ustav, Jeesu rahvas, ole ustav otsani, võitlemises ole
vahvas, ära karda sugugi. Olgu sul ka ohkamist, olgu raske
sinu rist, risti all saad võiduraale, jäädavale isamaale.

          KLPR 303:1. Martin Lipp
2Ms 2:11-15(16-22)23-25; 1Kn 12:33-13:10

20. Kolmapäev
Tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja;
õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine.

         Ps 30:6
Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks
meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.          1Ts 5:9
Kas palve ei saanudki vastust? Ükski, kellel on palvetamises
kogemusi, ei kahtle palvete kuulmises. Meie omad soovid
tõepoolest alati ei täitu, aga palve abil aimame Jumala tahet
ja eesmärki ning saame talle endisest lähemale. Saame ikka
enam ja enam peaaegu vapustatuna märkama, et Jumal ise
on sekkunud asjade kulgu ja meie palve on täidetud.

     Jörg Zink
1Sm 1:1-11; 1Kn 13:11-34
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21. Neljapäev
Mispärast peaksid paganad ütlema: “Kus on nüüd nende
Jumal?” Aga meie Jumal on taevas, ta teeb kõik, mis
temale meeldib.     Ps 115:2-3
Sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile,
kes päästetakse, on see Jumala vägi.        1Kr 1:18
Kolgatalt tullakse tagasi Kristuse vaenlasena või
armusaanuna.  Teedy Tüür
Mt 15,29-39 ; 1Kn 14,1-20

22. Reede
Vaata, siin ma olen, Issand tehku minuga, nagu ta silmis
hea on!      2Sm 15:26
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!

        Mt 6:10
Issanda silmad vaatavad alandlikele. Kas oleme kindlad, et
ka sinu ja minu peale? Vajame iseenese läbikatsumist Jumala
palge ees. Sealt algabki alandlikkus.            Eenok Haamer
Lk 23:39-43; 1Kn 16:29-17:6

23. Laupäev
Ära lase mu südant pöörduda paha asja poole!     Ps 141:4
Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast!

        Mt 6:13
Kord tuli isa Acilase juurde üks vend ning nägi, kuidas too
suust verd sülitas. Vend küsis: „Mida see tähendab? Mis
juhtus?“ Vanake vastas: „See on ühe venna ütlemine, mis
mulle väga haiget tegi. Ma võitlesin väga iseendaga, et
seda talle ütelda. Kuid siis ma palusin siiski Jumalat, et ta
selle ütlemise minult ära võtaks, ja see saigi vereks mu
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suus ja nüüd sülitasin ma selle välja -  ning sain oma rahu
tagasi ja unustasin kogu kannatuse.“       Kõrbeisade tarkus
Jr 31:(7)8-14; 1Kn 17:7-16

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 106:1-23
Jutlus: 1Jh 1:5-2:6

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; Ps 106:1-23
Jutlus: 1Pt 1:8-12

24. Pühapäev
Vaata, nüüdki on mul tunnistaja taevas ja eestkõneleja
kõrgustes.          Ii 16:19
Üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste
vahel: inimene Kristus Jeesus.         1Tm 2:5
Sa meie Lepitaja, Sa ristirahva päästja, Sa helde vahemees!
Kõik anname Su kätte, et meie meel ja mõte Sind ülistaksid
usu väes! Sa oled surma läinud, meid oma lasteks teinud ja
ostnud verega. Su pühad surmahaavad me hinge kosutavad
- nüüd tuleme Sind tänama.

KLPR 77:1-2. Carl Peter Ludwig Maurach (tõlkija)
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25. Esmaspäev
Jumal ütles Moosesele: Ma olen see, kes ma Olen!

      2Ms 3:14
Mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan janusele ilma
tasuta eluvee allikast.          Ilm 21:6
Jumala tunnetamiseks inimese tarkusest ja arukusest ei
piisa. Jumal ei ole selle maailma uurimisobjekt. Jumal on
Mina, kes annab end tunda sellele, kellele tahab, ja varjab
end selle eest, kellele Ta end ilmutada ei taha. Jumal ei
kuulu sellesse maailma, maailm kuulub Temale.

           Albert Soosaar
Lk 5:27-32; 1Kn 17:17-24

26. Teisipäev
Nõnda ütleb Issand: Ma tunnen neist rõõmu, tehes neile
head.          Jr 32:41
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
Sa trööstid mind ja virgalt edasi ma külvan -  küll tuleb aeg,
kus vilja näen ja lõikan! Sa trööstid mind, veel hellemalt kui
keegi ema, kuis lapsepõlves, mäletan veel, tegi tema. Sa
trööstid mind ka siis, kui lähen surmateed -  mu kaasas käid
ja lõhud surmajõe veed.   Peeter Sink
2Ms 32:30-33:1; 1Kn 18:1-24

27. Kolmapäev
Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Ps 23:1
Kristus ütleb: Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks
seda ülirohkesti. Mina olen hea karjane. Hea karjane
annab oma elu lammaste eest.   Jh 10:10-11
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Ma eksisin ja olin pime, ei leidnud, taeva valgus, Sind; ma
põlgasin Su kallist nime, maailma hiilgus pettis mind. Et
lõppend nüüd mu hinge öö, on Sinu armu töö.

  KLPR 282:4. Johann Scheffler
Jh 5:1-16; 1Kn 18:25-46

28. Neljapäev
Kiitke Jumalat tema vägevate tegude pärast! Kiitke teda
tema määratut suurust mööda!         Ps 150:2
Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses
“jah”. Seepärast tulgu ka meie suust tema läbi “aamen”
Jumalale kiituseks.         2Kr 1:20
Jeesus, surma äravõitja, Jeesus, Sa tood elu mull’. Minu
kallis elu hoidja, enda jätan omaks Sull’. Minu heaks Sa
vaeva näinud ja mu eest ka surma läinud. Tuhat korda tänan
Sind, Jeesus, et Sa aitad mind!

   KLPR 70:1. Ernst Christoph Homburg
Mt 18:15-20; 1Kn 19:1-18

29. Reede
Sinu käes on ju jõud ja vägi, ja ükski ei suuda sulle vastu
panna.         2Aj 20:6
Jumal on Issanda üles äratanud ja äratab meidki üles
oma väe läbi.         1Kr 6:14
Kristusel on mu üle kahekordne õigus - Looja ja Lunastaja
õigus.  Osvald Tärk
Mt 27:3-10; 1Kn 19:19-21
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30. Laupäev
Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest
see on suur!         Ps 25:11
Jeesus ütles: Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida
nad teevad!         Lk 23:34
Inimene, kes oma võlga püha Jumala ees on tunnetanud, ei
julge puudutada ligimese võlga.  Teedy Tüür
Rm 8:1-6; 1Kn 21:1-16
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JUULI

KUU LOOSUNG: Mis mõõduga teie mõõdate, sellega
mõõdetakse ka teile.         Mk 4:24

4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse
seadust.             Gl 6:2
Lk 6:36-42; Rm 14:10-13; Ps 106:24-48
Jutlus: 1Pt 3:8-15a(15b-17)

1. Pühapäev
Sa oled ennast väsitanud oma paljude nõuandjatega.

        Js 47:13
Nagu Issand igaühele on jaganud, nagu Jumal igaühe on
kutsunud, nii ta jätkaku!        1Kr 7:17
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. Vennastekoguduse 1735.a lauluraamatu järgi

Jakob Tamm

2. Esmaspäev
Pettusasjast hoia eemale!       2Ms 23:7
Pange maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjat-
semine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks! Nagu
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äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima,
et te selle varal kasvaksite pääste poole.        1Pt 2:1-2
Kõige parem abinõu halbade asjade hävitamiseks on see,
et neid ei tarvitata.  Osvald Tärk
Lk 5:17-26; 1Kn 21:17-29

3. Teisipäev
Paljud ütlevad: “Kes annab meile näha head?” Issand,
tõsta meie peale oma palge valgus!            Ps 4:7
Kristus ütleb: Mina olen maailma valgus. Kes järgneb
mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.      Jh 8:12
Jumalal on iga pimeda öö jaoks vähemalt üks küünal.

  Teedy Tüür
Ne 9:1-3,29-36; 1Kn 22:1-23

4. Kolmapäev
Issand Jumal aitab mind, seepärast ma ei jäänud häbisse.

          Js 50:7
Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast
võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi.   Ef 2:13
Oh tulge, murelised, teid kutsub Kuningas! Ka tulge,
hädalised - Ta helde aitamas! Te leiate Ta ees
siin Isa pühakojas, Ta õhtusöömaajas ja Sõnas, ristmises.

            KLPR 87:2. Johann Rist
Mk 11:(20,21)22-26; 1Kn 22:24-40

5. Neljapäev
Tema peal hingab Issanda Vaim, tarkuse ja arukuse Vaim,
nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise ja kartuse Vaim.

          Js 11:2
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Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma enesega ega
arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud
meisse lepitussõna.         2Kr 5:19
Issand, Sina oled elu ja tarkus ja õnnistus, Sina igavene ja
ainus truu Jumal. Kellel oled Sina, sellel on tühjendamatu
rõõmu allikas. Õpeta mind ikka enam Sind tundma, et Sa
ikka enam minu omaks saaksid ja ma Sinus rõõmustuksin!

     Cantebury Anselm
1Kr 12:19-26; Mi 1:1-9

6. Reede
Sinu lunastaja on Iisraeli Püha, teda nimetatakse kogu
maailma Jumalaks.           Js 54:5
Ükski ei suuda öelda: “Jeesus on Issand!” muidu kui
Pühas Vaimus.         1Kr 12:3
Mina usun, et ma omast mõistusest ega väest ei saa uskuda
Jeesusesse Kristusesse, oma Issandasse, ega tulla Tema
juurde, vaid Püha Vaim on mind kutsunud evangeeliumi
kaudu, oma annetega valgustanud, õiges usus pühitsenud
ja hoidnud.             Martin Luther
Lk 23:17-26; Mi 2:1-13

6. juuli 1415 - Jan Hus suri märtrina Konstanzis

7. Laupäev
Kas oled unustanud Issanda, kes sind on teinud, kes on
laotanud taeva ja rajanud maa?          Js 51:13
Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust
seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu.    1Pt 1:23
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Halleluuja ka Vaimule, kes sünnitab meid uuesti, et lõpeks
patuhäbi! Ta meie vaimu valgustab ja meie südant pühitseb,
teeb julgeks usu läbi. Oma süles taeva kannab meid ja annab
elumanna. Halleluuja! Hosianna!

   KLPR 138:3. Tundmatu autor
2Kr 13:10-13; Mi 3:1-12

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 73
Jutlus: 1Ms 12:1-4a

8. Pühapäev
Häda sellele, kes kuhjab kokku, mis ei ole tema oma! Kui
kauaks?            Ha 2:6
Kes seni varastas, ärgu varastagu enam, selle asemel
tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks
jagada sellele, kellel on puudus.           Ef 4:28
Kogu Su elu, Issand, oli täidetud teenimisega ja õnnistuse
jõed voolasid Sinust välja. Õpeta meid teenima ja tegema
head, aitama oma vendi nii vaimselt kui ihulikult. Luba meil
kord nendega rõõmustada Sinu õndsuses. Anna meile püha
tõsidust, lahkumaks kõigest, mis võiks meid kuidagi Sinust
eemale viia, meie Jumal ja Päästja.              Ludvig Harms

9. Esmaspäev
Mina olen Issand ja kedagi teist ei ole. Mina valmistan
valguse ja loon pimeduse, mina annan õnne ja toon
õnnetuse, mina, Issand, teen seda kõike.        Js 45:6-7
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Me täname sind, Issand, Kõigeväeline Jumal, kes oled ja
kes olid, et sa oled võtnud oma suure väe ning hakanud
valitsema kuningana!        Ilm 11:17
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
Lk 6:12-19; Mi 4:1-10

10. Teisipäev
Ma meenutan Issanda heldust, Issanda kiiduväärsust,
kõige selle pärast, mida Issand meile on osutanud.  Js 63:7
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
Sind, Siioni suur Jumal, ma kiidan vaikselt südames. Sind
tänan koidu kumal, Sul õhtul laulan uinudes. Sa vägev ilma
Looja, Su peale loodan ma, sest helde abitooja mul ikka
oled Sa. Mu kilp ja vall, mu päästja, Sind tänan rõõmsasti;
mu kandja, ülestõstja, - au Sinu nimele!

              ULR 46:1. Johann Rist
1Ms 35:1-5a,9-15; Mi 4:11  - 5:4a

11. Kolmapäev
Kui te kõigest südamest tahate pöörduda Issanda poole,
siis kõrvaldage oma keskelt võõrad jumalad!        1Sm 7:3
Kus su aare on, seal on ka su süda.          Mt 6:21
Iga inimese eluteel on hargnemisi ja teelahkmeid. Nende
juures tuleb teha valik. Tihti kahtleme suunavalikus või
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muudame seda, või lihtsalt kõnnime edasi peateel hargne-
misi ignoreerides ja küsimata, kuhu see tee viib. Kohustus
elu vastu aga nõuab, et peame oma eluteed käima avatud
silmadega kindlate eesmärkide poole. Valiku tegemine
teelahkmel on vajalik ning vältimatu. Seal tuleb ühest
loobuda, et saavutada teist. Rein Neggo
Hs 2:3-8a; Mi 6:1-8

12. Neljapäev
Sa ei tohi himustada oma ligimese koda ega midagi, mis
su ligimese päralt on!       5Ms 5:21
Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal: kuri himu
ja ahnus, mis on ebajumalateenistus.             Kl 3:5
Õpeta mind, Issand, tegema Sinu hea tahte järgi. Hüüa mu
järele, kui ma eksin; kinnita ja tõsta üles, kui langen. Juhata
mind läbi surma udu tõelisse ja igavesse ellu.  Johann Arndt
Ap 15:4-12; Mi 7:8-20

13. Reede
Sa uhud inimesed ära, nad on nagu uni, nagu rohi, mis
hommikul haljendab. See õitseb hommikul ja haljendab,
õhtul see närtsib ja kuivab ära.       Ps 90:5,6
Kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles.

     1Kr 15:42
Armas Päästja, ärata mind oma Vaimu läbi vaiksest surmast
ja anna mulle armu üles tõusmaks Sinuga, nii et minu
ülestõusmine viimsel päeval ei sünniks hirmu, vaid
rõõmuga. Sa oled puruks rebinud surma ahelad ja oma väe
läbi üles tõusnud hauast ja läinud Isa juurde. Aita mind
nüüd mõtte ja igatsusega, et ma mitte kindlalt ei ripuks
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maailma küljes, vaid et mu elu oleks taevas, mille Sa nii
kallilt oled mulle teeninud.  Amadeus Creutzberg
Lk 22:31-34; Mk 2:18-22

14. Laupäev
Aita mind, Issand, mu Jumal! Päästa mind oma heldust
mööda!       Ps 109:26
Paulus kirjutab: Meid vaevati igati - väljas olid tülid, sees
kartused. Aga Jumal, kes julgustab alandlikke, on meid
julgustanud.       2Kr 7:5-6
Looduses ja elus on ka vihmaseid päevi. Neiski tuleb elada,
töötada ja minna vastu uuele päevale, mis seisab ees.

 Rein Neggo
Fl 3:12-16; Mk 2:23-28

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 119:113-120
Jutlus: Ap 8:26-39

15. Pühapäev
Jah, ta armastab rahvaid!       5Ms 33:3
Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud.

        1Jh 4:19
Sina armastad mind sellisena, nagu ma olen. Mina armastan
Sind sellisena, nagu Sa oled. Sina, Issand, alustasid.

         Heinrich Giesen
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16. Esmaspäev
Issand, sina saadad meile rahu, sest kõik meie teodki
oled sina teinud.          Js 26:12
Jumala armust olen ma see, kes olen.      1Kr 15:10
Teisi inimesi, vendi ja õdesid tõeliselt kinnitada, neid aidata,
neile toeks olla ja neid juhatada, neid palves kanda ja saata,
neile vaimulikku abi osutada saab ikka ainult see, kes ise
on kogenud, kuidas Jumal meile meie nõtruses jõudu annab,
kuidas läbi nõrkuse tugevaks saadakse.         Jaan Kiivit jun

2Ms 14:15-22; Mk 3:1-6

17. Teisipäev
Sina oled seda näinud, sest sina näed vaeva ja meele-
kibedust, et tasuda oma käega.         Ps 10:14
Kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka,
hakkas tal neist hale, sest nad olid nagu lambad, kellel ei
ole karjast, ja ta hakkas neile õpetama paljusid asju.

        Mk 6:34
Jumala lähedalolu olgu Sinuga kõiges, mida sa iganes teed.
Jumala lähedaolu saatku sind kõigil su teedel ja andku sulle
rahu rahutul ajal. Kurt Rommel
Ap 2:32-40; Mk 3:7-12

18. Kolmapäev
Tulge, lähme leevendama Issanda palet ja otsima vägede
Issandat! Minagi lähen!           Sk 8:21
Jeesuse juurde toodi pime ja paluti, et Jeesus teda
puudutaks.         Mk 8:22
Kui võid pakkuda tröösti, abi või armastust, lükka kõik
takistused eest ja kuluta aega. Siis on kiire.  Ludvig Köhler
Ap 16:23-34; Mk 3:13-19
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19. Neljapäev
Jumal ulatub vaatama maa äärteni, tema näeb kõike, mis
taeva all on.          Ii 28:24
Jumal on meie südamest suurem ja tema teab kõik.

        1Jh 3:20
Jumala veskid jahvatavad aeglaselt. Meie jaoks märka-
matust sündmusest saavad Tema käes alguse suured asjad.
Väikesest sünnib suur.              Jaan Kiivit jun

Mt 18:1-6; Mk 3:20-30

20. Reede
Taaniel läks oma kotta, mille ülakambri aknad olid avatud
Jeruusalemma poole. Ja kolm korda päevas heitis ta
põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat.          Tn 6:11
Meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud; meid
rõhutakse maha, kuid me ei hukku.          2Kr 4:9
Sa võid olla suures rahvahulgas ja ikka üksi, ent palve
kaudu ei ole sa ka siis üksi, kui peaksid  olema ihuüksi päris
tühjas paigas.             Eenok Haamer
Jh 19:31-37; Mk 3:31-35

21. Laupäev
Ta läkitas lunastuse oma rahvale, ta kinnitas oma lepingu
igaveseks, püha ja kardetav on tema nimi.         Ps 111:9
Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu
Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.        Rm 5:1
Olles elanud kõige paremini, ei saa ma ometi rahu
südametunnistuses. Kui aga loodan Sinu peale, hea
Päästja, et Sa oled kustutanud kogu minu paturegistri
verega pühadest haavadest, siis leian ma rahu. Ma olen
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ristitud Sinu omandiks ja mul on Sinu Sõna, mille läbi Sa
käsid mul uskuda. Selles usus tahan ma ühel päeval oma
maapelase elu lõpetada, mitte olles ebakindel selles, mis
saab mu hingest, vaid rõõmsas kindluses, et arm maksab
enam kui käsk.             Martin Luther
Ilm 3:1-6; Mk 4:1-9

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 119:121-128
Jutlus: Fl 2:1-4

22. Pühapäev
Mu silmad jõuavad ette vahikordadest, et mõlgutada mõttes
su ütlust.     Ps 119:148
Te teete hästi, kui panete tähele prohvetisõna nagu lampi,
mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama
ning koidutäht tõuseb teie südameis.         2Pt 1:19
Tema sõna  - kindel kalju, kindel alus elu sees. Tulgu tuuli,
torme palju, ei ta kõigu iganes! Olgu muutlik sinu elu  - kui
sa sõnast kinni pead, õiget teed siis ikka tead, kuigi taluma
pead valu! Kui ka ilm kord hukka läeb, Tema sõna seisma
jääb.          KLPR 182:3. Einar Kiviste

23. Esmaspäev
Rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütlesid: “Me tegime
pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu Issandat,
et ta võtaks meilt ära need maod!” Ja Mooses palvetas
rahva eest.       4Ms 21:7
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Jeesus võib päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette
tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda.

         Hb 7:25
Kiusatuse tulles või sellele alla jäädes pöördu Jumala
poole; mine Tema juurde, kui oled terve, aga ka siis, kui
oled haavatud. Tervena vajad Tema kaitset, haavatuna
parandamist.  Teedy Tüür
2Aj 30:13-22; Mk 4:10-12

24. Teisipäev
Ära karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu
on väga suur!       1Ms 15:1
Kui te olete Kristuse päralt, siis te olete järelikult
Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.           Gl 3:29
Kiida nüüd Issandat, kiida, hing, Jumala nime, mis iial liigub,
see kiitku, sest Tema teeb imet! Su valgus Ta, oh seda
mätela sa! Sest ütle kiites nüüd: Aamen!

      KLPR 306:4. Nach Joachim Neander
Mt 22:1-14; Mk 4:13-20

25. Kolmapäev
Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mu
terveks.           Ps 30:3
Kristus ütleb: Kui te midagi minult palute minu nimel,
siis ma teen seda.         Jh 14:14
Mis vaevab sinu südant, mis iial nõuad ka, Ta hoolde, kes
me Issand, kõik julgelt usalda! Kes tuuli, pilvi, taevast,
kõik hästi valitseb, küll see sind päästab vaevast ja su eest
muretseb.         KLPR 342:1. Paul Gerhardt
Sk 8:9-17; Mk 4:21-25
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26. Neljapäev
Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida Issandat, oma
Jumalat.       5Ms 8:10
Kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud  - tehke
seda Jumala austamiseks!      1Kr 10:31
Oma lapsi, Issand, toida, taeva troostiga meid täida, võta
andeid õnnistada, mis Sa lasknud valmistada meie elu
kosutuseks, Sinu au ülenduseks - kuni taeva lauda saame,
sinna ingliseltsi jääme.       ULR 80. Johann Heermann
1Kr 10:16-17; Mk 4:26-29

27. Reede
Ma vandusin sulle ning tegin sinuga lepingu, ütleb Issand
Jumal, ja sa said minu omaks.          Hs 16:8
Te olete need, kes muiste polnud rahvas, nüüd aga olete
Jumala rahvas, need, kelle peale polnud halastatud, nüüd
aga on.        1Pt 2:10
Mitte see, mida sa ise enda kohta arvad, pole määrav, vaid
see, mida Jumal sinust mõtleb. Aga kuidas sa teada saad?
Seda teab Jumal ja see, kellele ta seda ilmutab.

           Eenok Haamer
Lk 22:14-20; Mk 4:30-34

28. Laupäev
Too mind tagasi, et saaksin pöörduda, sest sina oled Issand,
mu Jumal!         Jr 31:18
Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus.    Gl 2:20
Mida rohkem me usuelus kasvame, seda enam muutume
ise nõrgemaks ja Kristus meis tugevamaks.    Osvald Tärk
Ilm 19:4-9; Mk 4:35-41
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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 119:129-136
Jutlus: 1Kr 6:9-14,18-20

29. Pühapäev
Kas on jumalat taevas või maa peal, kes suudaks teha
sinu tegusid ja vägitöid?       5Ms 3:24
Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks tunnistatud
vaimus, nähtav olnud inglitele, kuulutatud paganatele,
usutud maailmas, võetud üles kirkusesse.       1Tm 3:16
Isa, Sulle au nüüd saagu! Poeg, Sinu au kõik kuulutagu!
Au olgu Sulle, Püha Vaim! Seeravid Sind ülistavad ja
keerubidki kummardavad - nad kiitust Sulle laulavad. Ja
kogu loodu keel seal hüüab veel ja veel: püha, püha suur
Jumal on! Me Issand Ta! Ta au on täis kõik ilmamaa!

      KLPR 103:5. Gottfried Benedict Funk

30. Esmaspäev
Astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas Issand teid päästab!

     2Aj 20:17
Paulus ütles: Et ma olen Jumalalt abi saanud tänase päevani,
siis ma seisan, tunnistades nii pisikestele kui suurtele.

      Ap 26:22
Murehaiguse arstimiseks ei ole kõrvalisi teid ega kunstlikke
vahendeid, vaid ühenduse loomine usu kaudu Isaga taevas,
kes hoolitseb meie eest ja kes võib meie häda parandada.
Selle saamiseks läheme Isa juurde kui otsijad, kui murelikud
lapsed, kes kõnelevad südamest ning südamelt ja paluvad
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abi oma muredele. Kui otsijatena oleme leidnud tõelise
usutee jumalariigi radadel, saame ka kinnitust ja troosti,
aga eelkõige rahu tagasi oma südamesse.       Rein Neggo
Jk 2:14-26; Mk 5:1-20

31. Teisipäev
Nagu maa toob esile oma kasvud ja aed laseb võrsuda oma
külvi, nõnda laseb ka Issand Jumal võrsuda õigust ja
kiitust kõigi rahvaste ees.          Js 61:11
Jeesus ütles: Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe.
Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid
välja oma lõikusele!          Lk 10:2
Tee, et Su Vaimu tuli põleks ja kõik maailm saaks sellest
süüdatud, et lõikajaid veel rohkem tuleks Su põllule, kus
vili valminud. Su päralt lõikus, Issand, kutsu meid, sest
lõikust palju, pisut lõikajaid!

KLPR 245:2. Karl Heinrich von Bogatzky
2Kr 6:11-18 (7:1); Mk 5:21-34
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AUGUST

KUU LOOSUNG: Jumal parandab need, kelle süda on murtud,
ja seob kinni nende valusad haavad.        Ps 147:3

1. Kolmapäev
Vaata taevast alla ja näe oma pühast ja aulisest eluasemest.
Kus on su püha viha ja su võimsad teod?         Js 63:15
Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud
neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses.   Kl 2:15
Kes usub, saavutab tervendava distantsi kõige ähvardava
suhtes. Talle kingitakse meelerahu, tasakaalukus, heas
mõttes rahulik üleolek, sest ta toetub millelegi suuremale ja
tugevamale, kui seda on ta ise, olud, ümbrus ja kartused.

            Jaan Kiivit jun

Jk 3:13-18; Mk 5:35-43

2. Neljapäev
Issand, meie Jumal, on õiglane kõigis oma tegudes, mis
ta teeb.          Tn 9:14
Jumala juures pole erapoolikust.         Rm 2:11
See, kes on kutsutud usaldama Jumalat, on kutsutud
tunnistama tõde enda ja maailma kohta. Ta on kutsutud
olema julge, sest usaldus Jumala vastu on julguse allikas.

            Jaan Kiivit jun

Lk 11:33-36(37-41a); Mk 6:1-6
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3. Reede
Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga!

        Ps 34:15
Olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud,
halastajad, alandlikud.           1Pt 3:8
Seal, kus on alandlikkus, pühitseb Kristus lakkamatult
pidusöömaaega. Hildegard von Bingen
Jh 18:19-24; Mk 6:7-13

4. Laupäev
Te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest
oma südamest. Ja ma lasen teil mind leida, ütleb Issand.

    Jr 29:13-14
Sakkeus ronis mooruspuu otsa, et Jeesust näha, sest
Jeesus pidi sealtkaudu minema. Ja kui Jeesus sinna paika
jõudis, vaatas ta üles ja ütles temale: Sakkeus, tule kiiresti
maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta!       Lk 19:4-5
Sõprus Jumalaga on lohutavam kui kogu sõprus, mida me
sellest ilmast leida võime.              Martin Luther
Fl 2:12-18; Mk 6:14-29

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 141
Jutlus: Jr 1:4-10
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5. Pühapäev
Mina olen valvas oma sõna teoks tegema!            Jr 1:12
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi!       Mk 13:31
Meil’ oma sõna hoia, mis rahva õndsaks teeb, ja Vaimuga
meid võia, et süda armust keeb! Su sõna on kui mesi, nii
kallis hingele; on vägev eluvesi, meid saadab taevasse.

             KLPR 188:6. Andreas Gryphtius

6. Esmaspäev
Õige õigus ei päästa teda tema üleastumise päeval, ja õela
õelus ei pane teda komistama päeval, kui ta pöördub oma
õelusest.        Hs 33:12
Jüngrid läksid välja ja jutlustasid, et parandataks meelt.

        Mk 6:12
Kergemeelsele palu kurbust, et ta lõbutsemise asemel õpiks
palvetama; raskemeelsele palu rõõmu, et ta nurisemise
asemel õpiks tänama.  Teedy Tüür
1Kn 3:16-28; Mk 6:30-44

7. Teisipäev
Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel
vaim!         Ps 51:12
Te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!

       1Kr 6:20
Uudishimust või edevusest võib minna kaasa inimestega,
kelle keskel viibimine määrib. Kui keegi julgeb öelda „Ei“,
siis ei tähenda see, et ta oleks õelate seltsi jaoks „liiga
hea“. Pigem tuleb meil keelduda õigel ajal sellepärast, et
me ei ole küllalt head, et toime tulla kõigi kiusatustega, ega
küllalt targad, et hakkama saada kõigi probleemidega, mida
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toob kaasa näiteks teatud seltskonnas veedetud õhtu.
Toomas Paul

Hs 3:16-21; Mk 6:45-56

8. Kolmapäev
Mina olen Issand, kes teeb tühjaks valetajate tunnustähed
ja muudab narrideks lausujad.         Js 44:25
Hoia, mis su hoolde on usaldatud, pöördu ära labastest
tühijuttudest ja valeliku tunnetuse vastuväidetest.

       1Tm 6:20
Jumalat arvestav käitumine seisneb selles, et me Jumala
sõnaga arvestame. Osvald Tärk
Mt 19:(4-7)8-12(13-15); Mk 7:1-15(16)

9. Neljapäev
Ma rõõmustan Issandas, hõiskan oma pääste Jumalas.

         Ha 3:18
Jeesus ütles: Ega peiupoisid või paastuda sel ajal, kui
peigmees on nende juures!?         Mk 2:19
Isa, et Su armastusel otsa pole iialgi, siis ma tõstan lapse
kombel käed Su poole julgesti. Aita mind Sind ülistada kõige
oma elu sees ööd ja päevad Sinu väes, kuni saan Sind
kummardada ja Sind kiita südamest ükskord taevas igavest!

         KLPR 292:4. Paul Gerhard
Ef 5:15-20; Mk 7:17-23

10. Reede
Sinule ma jutustan oma teid ja sa vastad mulle; õpeta mulle
oma määrusi!       Ps 119:26
Kristus ütleb: Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu
mina olen armastanud teid!         Jh 15:12
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Kui me Issanda lähedal seisame, ei saa me ka üksteisest
kaugel olla.  Osvald Tärk
Jh 19:9-16a; Mk 7:24-30

11. Laupäev
Eks Jumal näe mu teed ja loe kõiki mu samme?      Ii 31:4
Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees,
et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu
head või halba.        2Kr 5:10
Pühadus on ehmatav: patune ei või tulla püha Jumala
lähedusse; kuid see fakt ei välista võimalust, et Jumal patuse
puhastab.  Teedy Tüür
Lk 12:42-48; Mk 7:31-37

10. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema
on valinud enesele pärisosaks.         Ps 33:12
Lk 19:41-48 või Mk 12:28-34; Rm 9:1-8,14-16; Ps 140
Jutlus: Js 62:6-12

12. Pühapäev
Jumala veesooned on täis vett.        Ps 65:10
Meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu peale.

          Jh 1:16
Kas ma suudan anda midagi vastu tahtmata, tingimusteta
armastada? Teades oma tohutut vajadust inimliku
tunnustuse ja poolehoiu järele, mõistan, et sellest saab
eluaegne lahing. Kuid ma olen veendunud, et iga kord, kui
ma suudan sellest vajadusest üle olla ja tegutseda tasule
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mõtlemata, võin ma loota, et minu elu kannab Püha Vaimu
vilja.            Henri Nouwen

13. Esmaspäev
Nõnda ütleb Issand: Ma mäletan su noorpõlve kiindumust,
su mõrsjapõlve armastust, kui sa käisid mu järel kõrbes,
külvamata maal.              Jr 2:2
Ole ustav surmani, ja ma annan sulle elupärja!   Ilm 2:10
Kandkem Jeesusega valu, saagem Tema sarnaseks; valu
peale tõuseb ilu, vaesus muutub rikkuseks; nutukülv saab
hõiskamiseks, lootus kannatust meil toob, vihma ilma
Issand loob kalliks päeva hiilgamiseks, Sinuga siin valu
näen, Jeesus, seal Su rõõmu läen!

             KLPR 317:2. Sigmund von Birken
Rm 11:1-12; Mk 8:1-9

13. august 1727 - vennastekoguduse vaimne sünd

Herrnhutis, ühine Püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi

kirikus

14. Teisipäev
Hõisake, taevad, ja ilutse, maa, mäed, rõkatage rõõmust,
sest Issand trööstib oma rahvast ja halastab oma viletsate
peale!          Js 49:13
Paulus kirjutab: Olen veendunud teie kõigi suhtes, et minu
rõõm on ka teie kõikide oma.           2Kr 2:3
Rõõm on kingitus ja see antakse rõõmu järele igatsejaile.
Palu oskust vastu võtta.             Eenok Haamer
Lk 21:5-6,20-24; Mk 8:10-13
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15. Kolmapäev
Näe, ka sina hakkad kutsuma rahvaid, keda sa ei tunne,
ja rahvad, kes sind ei tunne, jooksevad sinu juurde Issanda,
su Jumala pärast.           Js 55:5
Paulus kirjutab: Ma olin teie juures nõtruses ja kartuses
ja suures värinas ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud
veenda tarkusega, vaid Vaimu ja väe osutamisega.

       1Kr 2:3-4
Jumalale meeldib luua seal, kus midagi pole. Seal, kus on
kuhjaga rikkust, kuulsust ja tervist, selle paiga ümber on
raudne müür.              Martin Luther
Jh 4:19-26; Mk 8:14-21

16. Neljapäev
Tõsta häält otsekui pasun! Tee teatavaks mu rahvale nende
üleastumine!           Js 58:1
Kui me oleme uskmatud, jääb tema ometi ustavaks, sest
ta ei saa ennast salata.        2Tm 2:13
Truu Jumal, Sinu poolt jääb kindlaks Su armuleping meiega.
Oh et ei iial mina murraks Sul truudust oma eluga! Ja kui ka
jalg kord komistab, Sind siiski süda armastab.

         KLPR 233:1. Anton Eilart
Rm 11:13-24; Mk 8:22-26

17. Reede
Mina saan näha su palet õiguses, saan täis su palge
paistusest, kui ma ärkan.         Ps 17:15
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema
kirkust.           Jh 1:14
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Meie ei saa viia Jumalat kellelegi lähemale, vaid Tema ise
on juba enne seal, me saame ainult aidata inimest hakata
Teda nägema ja natukenegi mõistma. Toomas Paul
Lk 23:27-31; Mk 8:27-33

18. Laupäev
Ära karda, sest mina olen sinuga, ja päästan sinu, ütleb
Issand.             Jr 1:8
Te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma,
vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame:
Abba! Isa!         Rm 8:15
Oh Isa, appi tõtta ja palved vastu võta, meil ristis rõõmu
anna, et võime vastu panna!       KLPR 43:8. Paul Gerhardt
5Ms 4:27-35(36-40); Mk 8:34-9:1

11. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu.

          1Pt 5:5
Lk 18:9-14; Ef 2:4-10; Ps 122
Jutlus: Gl 2:16-21

19. Pühapäev
Ma juhin pimedaid teel, mida nad ei tunne, ma lasen neid
käia tundmatuid radu.          Js 42:16
Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pimedust.    1Jh 1:5
Kes sõgedad, neid valgusta, kes kahtlejad, neid kinnita,
kes lahkund meist, too tagasi, ja kogu neid, kes laiali!

  KLPR 57:3. Johann Heermann
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20. Esmaspäev
Issand Jumal ei jäta sind maha ega hülga sind, kuni kõik
tööd Issanda koja teenistuseks on lõpetatud.         1Aj 28:20
Meie Issand Jeesus Kristus kinnitab teid lõpuni, et te
oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse
päeval.           1Kr 1:8
Kõigeväeline Isa, Sinust lähtub tulelõõmana armastuse
allikas. Juhi Sina oma laste laeva maisel merel, lase õigel
tuulel nende purjesid paisutada. Üksnes siis suudame ka
meie neid juhatada koju, taevasesse Jeruusalemma.

Hildegard von Bingen
Hs 17:1-6,22-24; Mk 9:2-13

21. Teisipäev
Kiitke Issandat, kõik tema tööd kõigis tema valitsuse
paigus! Kiida, mu hing, Issandat!       Ps 103:22
Kristus ütleb: Minge, tehke jüngriteks kõik rahvad!

      Mt 28:19
Issand, seal, kus Sina liigud, muutub maailm. Sina tahad, et
käiksime Sinuga koos.      Jörg Zink
1Ms 19:15-26; Mk 9:14-29

21. august 1732 - esimeste misjonäride lähetamine

Herrnhutist teistele mandritele

22. Kolmapäev
Päästa, Issand, sest vagad on lõppenud ja ustavad on otsa
saanud inimlaste seast!          Ps 12:2
Kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on
neid, kes selle leiavad.          Mt 7:14
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Mis tunneb hing, kui silmad saavad näha, mis ükski silm
siin pole näinud veel, kui elukroonid pannakse meil pähe,
kui maitseme, mis siin ei mõelnud meel! Küll maksab vaeva
näha, kannatada, küll maksab püüda ihu, hinge väest, küll
maksab kindlalt käia kitsast rada ja võidelda, et kroon ei
kaoks me käest! KLPR 169:3. Karl Johann Philipp Spitta
Mk 7:24-30; Mk 9:30-37

23. Neljapäev
See rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega,
aga ta süda on minust kaugel.          Js 29:13
Jeesus ütles: Kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu
vend ja õde ja ema.         Mk 3:35
Ma tulen ebapuhtana, puhasta mind! Ma tulen sõgedana,
anna mulle nägemine! Ma tulen vaesena, tee mu hing
rikkaks! Ma tulen kui kadunud patune, võta mind vastu!
Ma tulen kui see, kes on väärt hukkamõistu, tee mind
õndsaks!              Johann Arndt
1Pt 5:1-5; Mk 9:38-41

24. Reede
Tõtta mulle appi, Issand, sa mu pääste!         Ps 38:23
Usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles. Jk 5:15
Sinu läbi läheb valgeks mureorg, julgus mulle tuleb, kui ma
olen arg. Sinuga ei karda mina mureööd, Sinuga ei kurda,
käies rasket teed. Õnnista mu elu, õnnista mu tööd! Vaigista
mu valu, valgusta mu teed! Käest mul kinni võta ja mind
taluta, ära iial jäta Sa mind üksinda!

    KLPR 336:3-4. Georg Kiviste
Lk 22:54-62; Mk 9:42-50
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25. Laupäev
Jaakob nimetas paiga, kus Jumal temaga oli rääkinud,
Peeteliks (Jumala majaks).     1Ms 35:15
Kristus on Jumala koja üle kui ustav Poeg. Ja tema koda
oleme meie, kui me vaid peame kinni julgusest ja
lootusest, mille üle me kiitleme.            Hb 3:6
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
Js 26:1-6; Mk 10:1-12

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 147
Jutlus: Ap 3:1-10

26. Pühapäev
On ju seegi Jumala and igale inimesele, et ta võib süüa ja
juua ning nautida head, hoolimata kogu oma vaevast.

         Kg 3:13
Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid
leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira
südamega.          Ap 2:46
Armastus, mis igavene, kutsub sind nüüd, inimene, sulle
heldelt vastu tõttab, oma lauale sind võtab,
tahab sööta sind ja joota; temalt õnnistust nüüd oota! Tema
armu sees on saada, mis võib valu vaigistada.

     KLPR 219:2. Hugo Viktor karl Wühner
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27. Esmaspäev
Tänage isandate Isandat, teda, kes üksi teeb suuri
imetegusid, sest tema heldus kestab igavesti!     Ps 136:3,4
Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt.

          Jk 1:17
Mõtle taevast nagu oma isa troonist, see on headus ja
armastus. Seal on armastav isasüda, aga mitte raev.

             Martin Luther
Mt 9:27-34; Mk 10:13-16

28. Teisipäev
Ma kiitsin ja ülistasin teda, kes elab igavesti, kelle
valitsus on igavene valitsus ja kelle kuningriik püsib
põlvest põlve. Kõiki, kes elavad maa peal, ei tule panna
mikski.     Tn 4:31-32
Me kuulutame Kristust kui Jumala väge ja Jumala
tarkust. Sest Jumala nõtrus on inimestest tugevam.

   1Kr 1:24,25
Kui keegi tahab tegutseda koos Jeesusega ja siis muuta
maailma, ei saa ta peatuda tavaarusaamade ja -seaduste
juures. Ta on võib olla sõnakuulmatu, kui teised kuulavad
sõna, ja kuulab sõna, kui teised ei kuule mingit mõistlikku
käsku. Teiste kõne vabas maailmas võib talle tunduda
vanglana, aga siis, kui teised satuvad vangistuses
meeleheitesse, näeb ta usu silmadega selle maailma
olukordadest läbi. Võimatu saab võimalikuks neile, kes
tunnevad Issanda häält.      Jörg Zink
4Ms 12:1-15; Mk 10:17-31
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29. Kolmapäev
Meeletu ütleb oma südames: “Jumalat ei ole!”           Ps 14:1
Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada
tarku.         1Kr 1:27
Inimesel on kummaline omadus naeruvääristada seda, mis
on tema oma arusaamisest kõrgemal. Osvald Tärk
Mt 17:14-20(21); Jr 1:1-19

30. Neljapäev
Issand, ära nuhtle mind oma vihas ja ära karista mind
oma vihaleegis!            Ps 6:2
Kristus on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam
enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles
äratatud.         2Kr 5:15
Issand, Sinult saame elu surma võimuse maal, et kaduvuse
keskele tooksime Sinu elu ülikülluse. Sinus võitleb elu
surma vastu. Meiegi läbi peab elu võitma surma, sest oleme
Sinu omad.      Jörg Zink
Jk 5:13-16; Jr 2:1-13

31. Reede
Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes
elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Js 9:1
Varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus Issandas.
Käige nagu valguse lapsed! Ef 5:8
Ülesse, ülesse, rahvas, ärka magamast! Sulle anti kallist
armu, hoia seda põlgamast, muidu tunned kohtu hirmu. Ela
valguses ja igatse ülesse, ülesse.

KLPR 328:3. Carl Eduard Malm
Lk 23:6-12; Jr 3:21- 4:4
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SEPTEMBER

KUU LOOSUNG: Kas ma ainult ligidal olen Jumal, ütleb Issand,
aga kaugemal ei olegi Jumal?          Jr 23:23

1. Laupäev
Ma tänan sind suures koguduses ja kiidan sind hulga
rahva seas.        Ps 35:18
Paistku teie valgus inimestele, et nad teie häid tegusid
nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.         Mt 5:16
Millal sa hakkad Jumalat kiitma? Kas alles siis, kui teised
ka Teda ülistavad? Kas sa ei märka, mida Ta on sulle teinud
ja teeb päevast-päeva? Palu, et Ta su silmad avaks.

             Eenok Haamer
Js 57:15-19; Jr 6:1-15

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 53
Jutlus: 1Ms 4:1-16a

2. Pühapäev
Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti!

        5Ms 5:8
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Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armas-
tame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud
meis täiuslikuks.         1Jh 4:12
Ei ole põhjust arvata, et ebajumalad peaksid olema koledad
või nende teenimine vastik. Vastupidi, enamik ebajumalaks
tõstetust on elus vajalik ja väärtuslik. Inimene võib enesele
ebajumala luua millest tahes. Niipea kui mistahes ajalik ja
piiratu astub igavese ja piiritu kohale, lahutab ta meid
tõelisest Jumalast. Toomas Paul

3. Esmaspäev
Ma kõrvaldan nende ihust kivise südame ja annan neile
lihase südame, et nad käiksid mu määruste järgi ning
peaksid mu seadusi ja täidaksid neid.   Hs 11:19,20
Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud
siiraks vennalikkuseks, siis armastage raugematult
üksteist puhtast südamest!          1Pt 1:22
Jumal kogub inimesi patu prahi alt ja kokku kutsututest
ehitab oma kogudust tänase päevani. Osvald Tärk
5Ms 15:1-11; Jr 6:16-30

4. Teisipäev
Issanda heldus täidab maa.          Ps 33:5
Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema,
kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite
rikkaks tema vaesusest.           2Kr 8:9
Ta tuleb vaeselt ilmale, näitab armu vaestele, et Ta meid
taevas rikkaks teeks ja inglihulga sarnaseks. Kürieleis. Kõik
tegi Ta hea meelega, et nii heldust näidata. Kõik ilm nüüd
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olgu rõõmus sest ja kiitku Teda südamest! Kürieleis.
        KLPR 9:6-7. Martin Luther

Am 5:4-15; Jr 7:1-15

5. Kolmapäev
Ja Noa tegi kõik. Nii nagu Jumal teda käskis, nõnda ta
tegi.       1Ms 6:22
Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus,
kes laostub petlike himude käes, ning saada uueks oma
mõttelaadilt.      Ef 4:22-23
Kui keegi tahaks hinnata õnnistuse väärtust maiste
mõõdupuude järgi, siis ta kindlasti ütleb, et see ei tasu ära,
seda on liiga vähe, sellel maailmal on reaalsemaid, kindla-
maid asju. Vaid usus tullakse õnnistust vastu võtma ja kord
märgatakse selle väärtust.             Joel Luhamets
5Ms 24:(10-15)17-22; Jr 7:16-28

6. Neljapäev
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad,
ja ta vabastab nad.          Ps 34:8
Issanda ingel seisis seal ning valgus helkis vangikongis.
Ingel lõi Peetrust vastu külge, äratas ta üles ja ütles:
“Tõuse kiiresti!” Ja Peetruse ahelad langesid käte
ümbert maha.         Ap 12:7
Miski ei lohuta rohkem kui kindel usaldus, et kurjuse keskel
oled Jumala armastusest ümbritsetud.          Johann Calvin
Ap 4:32-37; Jr 9:1-23
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7. Reede
Issand! Me ootame sind ka su kohtumõistmiste teel.

          Js 26:8
Kui meie eneste üle mõistame kohut, siis Issand kasvatab
meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks.

     1Kr 11:32
Kui sind kiidetakse, sina aga märkad enda juures mitme-
suguseid puudusi, siis peavad need kiitused sulle noana
südamesse lõikama ning õhutama ennast parandama.

         Õigeusu kirikust
Mt 26:47-50(55,56); Jr 12:1-6

8. Laupäev
Minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi; Issanda Jumala
peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu
tegusid.        Ps 73:28
Kes hästi peavad oma ametit, saavad tunnustuse ja
rohkesti julgust usus Kristusesse Jeesusesse.   1Tm 3:13
Ustav Päästja, Sa oled oma võitluse ja võidu läbi toonud
mulle elu ja õndsuse. Sa manitsed mind oma Sõnas mitte
raiskama oma taevalist pärandust, järele andes maailma
iharusele ja patu kiusatusele, vaid kannatlikult taluma valu,
mis Sinu järgimise pärast pannakse minu peale. Sa oled
ette kuulutanud, et Sinu ustavad jüngrid saavad kannatama
viha ja tagakiusu maailma poolt, kuna jünger ei saa oodata
paremat oma Isandast. Vaata mind oma kannatlikkuse ja
tasadusega, nii et ma Sinu moodi võin kohata kõiki selle
aja kannatusi ja raskusi. Aita mind lootuses vaadata
tulevase elu õndsusele, mille Sa oled tõotanud anda neile,
kes on Sinu järelkäijad usus ja armastuses.

Amadeus Greutzberg
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Jd 1,2,20-25; Jr 13:1-11

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 146
Jutlus: 1Ts 1:2-10

9. Pühapäev
Ma päästan su tõesti, nõnda et sa ei lange mõõga läbi, vaid
saad enesele osaks oma hinge, sellepärast et sa oled
lootnud minu peale, ütleb Issand.          Jr 39:18
Kristus ütleb: Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure
alatiseks.        Jh 11:26
Jeesus on surma võitja! See, kes on Temaga kokku
puutunud, tunneb imelist armu, mis surma Võitja pärast
meile vastu tuleb ja võtab oma sülle nii tugevasti, et
tunneme: nende jaoks, kes Jumalaga on lepitatud, on elu ja
surm ainult üleminekuks.               Harri Haamer

10. Esmaspäev
Vaata, ei tuku ega jää magama see, kes Iisraeli hoiab.

        Ps 121:4
Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis
maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega!

      Rm 13:12
Maailm võib vihastada või keelitada, nagu ta tahab, kuid
ma ei tee sellest väljagi, kui inglid ja Kristus koos minuga
rõõmustavad.              Martin Luther
2Tm 1:1-6(7); Jr 14:1-16
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11. Teisipäev
Sõna ei ole veel mu keelel, kui ennäe - sina, Issand, tead
selle kõik ära.         Ps 139:4
Head teod on ilmsed ning needki, mis seda ei ole, ei saa
jääda varjule.        1Tm 5:25
Kui ma ka teed ei tea, Sul tuntud ta; hinge see vaikseks
teeb ja rahul ma. Asjata muretsen, vaeva ma näen, täis
kartust tõusen ja puhkama läen. Sul, Isa, teada tee, tund
teada Sul; valmis ka kurbus, rõõm, mis saadad mul. Kiita
Sind tahan ma Su armu eest, et tulid päästma mind kahtluse
käest!          KLPR 165:1-2. Hedwig von Redern
Jh 9:24-38(39-41); Jr 15:10,15-21

12. Kolmapäev
Issanda heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda
kardavad, ja tema õigus jääb laste lastele, neile, kes peavad
tema lepingut. Ps 103:17-18
Jääge kindlaks ja rajatuks usule ega laske end kõrvale
viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud
ja mida on kuulutatud kogu loodule taeva all.         Kl 1:23
Jumala õnnistused  ei lange meile siiski iseenesest sülle.
Jumala õnnistused saadavad neid, kes Jumalat usaldavad
ja Tema nõuannetega arvestavad.             Joosep Tammo
Fm 1-16(17-22); Jr 16:1-13

13. Neljapäev
Meie päevade mõõt on seitsekümmend aastat ja kui keegi
on tugev, kaheksakümmend aastat, ja parimal puhul on
need ometi vaev ja häda.        Ps 90:10
Nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene.         2Kr 4:18
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Olge nagu võõrad ja külalised võõral maal ja selle
öömajades, seepärast ärge võtke rohkem toitu, jooki, rõivaid
ega kingi, kui teil on vaja öömajale jõudmiseks, ja mõelge,
mis ootab teid kodumaal, mille kodanikud te olete.

             Martin Luther
1Aj 29:9-18; Jr 17:5-13

14. Reede
Tema pääste on ligi neile, kes kardavad teda, heldus ja
tõde saavad teineteisega kokku, õigus ja rahu annavad
teineteisele suud.    Ps 85:10,11
Olge seda oodates toimekad, et teid leitaks tema ees
veatuina ja laitmatuina rahus.         2Pt 3:14
Vaata üles ja edasi sammu, usk tasandab orud ja mäed.
Hetk hetkelt ta värskendab rammu ja sirutab vastu sul käed.
Ehk kaugused upuvad uttu ja umbne on silmapiir - sa
matkaja edasi rutta teel Jumala mägede poole.     Peeter Sink
Jh 13:31-35; Jr 18:1-12

15. Laupäev
Issand elab, kiidetud olgu mu kalju!        Ps 18:47
Tulge Jeesuse Kristuse, elava kivi juurde, kes küll
inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala
silmis on valitud ja hinnaline.           1Pt 2:4
Lootuses Kristus vabaks mu teeb, veeläte, valgus ja juht
on mu teel. Eluks Ta mulle nõrgale sai, ristil kui elu ohvriks
Ta tõi. Kristus mu lootus, lootuseks jääb, teel läbi kõrbe
eluks mul saab.    Arved Paul
2Ts 2:13-17; Jr 19:1-13
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15. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie
eest!           1Pt 5:7
Mt 6:25-34; 1Pt 5:5c-11; Ps 139
Jutlus: Gl 5:25-26; 6:1-3,7-10

16. Pühapäev
Nõnda ütleb issand: Ustavus on see, mida ma tahan, mitte
ohver; Jumala tundmine on enam kui põletusohvrid.

           Ho 6:6
Armastada teda kogu südamega ja kogu mõistusega ja
kogu jõuga ning armastada ligimest nagu iseennast on
palju rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid.

      Mk 12:33
Sellepärast ustav ole, vaikne usurändaja. On sul läbi
ristituule kodu poole rutata: võideldes saad võidule, risti
all saad kroonile, laps saab Isa rinna naale, jäädavale
isamaale.           KLPR 303:5. Martin Lipp

16. september 1741 - Vennaste-Uniteedi sinod Londonis;

Jeesus Kristus on oma koguduse Issand ja vanem.

Vaimuliku ameti teenrite mälestuspäev

17. Esmaspäev
Kui õel pöördub oma õelusest, mida ta on teinud, ja teeb,
mis on kohus ja õige, siis ta hoiab oma elu alles. Hs 18:27
Meie Issanda pikka meelt pidage päästeks.          2Pt 3:15
Ustav Kristus, tõmba meid nõrku inimesi enda jälgedesse.
Kui sina meid ei tõmba, ei oska me sind järgida. Jörg Zink
Fl 4:8-14; Jr 20:7-18
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18. Teisipäev
Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale
kiituslauludega! Sest Issand on suur Jumal.       Ps 95:2-3
Jeesus ütles: Jumala oma andke Jumalale!       Mk 12:17
Selge valgus on Sul kuueks, Sinu vöö on tõsidus, igal
hommikul saab uueks Sinu arm ja halastus. Heldus on, mis
annad näha, õigus kõik, mis võtad teha. Tuhat tänu kõigest
väest laulan Sulle selle eest.

          ULR 35:3. Ludwig Andreas Gotter
1Tm 6:(3-5)6-11a; Jr 21:1-14

19. Kolmapäev
Mina, Issand, räägin: See sõna, mis ma ütlen, läheb täide.

       Hs 12:25
Väeülem vastas Jeesusele: Ütle ainult üks sõna ja mu
teener paraneb!            Mt 8:8
Lahendamatud küsimused, oma mured, oma pinguldatud
soovid - need kõik annan ma Sinule. Lakkan ründamast
suletud uksi ja ootan Sind. Sina avad need.      Jörg Zink
Ap 27:33-44; Jr 23:1-8

20. Neljapäev
Siionist, kõige ilu täiusest, hakkab Jumal kiirgama. Meie
Jumal tuleb ega vaiki.       Ps 50:2-3
Johannes ristis Jeesuse Jordanis. Ja veest välja tulnud,
nägi ta kohe taevast avanevat ning Vaimu kui tuvi laskuvat
tema peale. Ja taevast kostis hääl: Sina oled mu armas
Poeg, sinust on mul hea meel!      Mk 1:9-11
Ma ei soovi muud, kui et Lunastaja sündimine siia maailma,
Jumala Poja inimesekssaamine aitaks meid kasvada Tema
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mõõtu mööda inimesemaks, täisealisemaks Jumala ees. Seda
ma soovin kogudusele, soovin kogu meie rahvale. Et
annaksime eluõiguse ja eluaseme uue sündimisele meis
enestes ja sellega meie vanas ja haiges maailmas. Jumala ja
ligimesearmastuse sündimisele.             Jaan Kiivit jun

Lk 10:38-42; Jr 23:21-32

21. Reede
Sina oled mu ootus, Issand Jumal. Sa oled mu kindel lootus
mu noorpõlvest.           Ps 71:5
Seda head, mis su hoolde on usaldatud, hoia Püha Vaimu
abil,  kes meis elab.       2Tm 1:14
Issand Jeesus, hea on Sind teenida ja olla Sinu tunnistaja
maailmas. Ent selleks on vaja südant, mis on leidnud
kindluse ja sitkuse usu kaudu Sinu lunastusse. Aita meid
otsida ja leida Sinu Sõnas see kindel alus. Ära lase meil
häbeneda Sind tunnistamast, vaid ustavalt ja püsivalt
tunnistada tõde.            Johann Albrecht Bengel
Lk 22:35-38; Jr 25:1-14

22. Laupäev
Mu Jumal on mu mu kõrge kants ja varjupaik. Mu päästja,
sa päästad mind vägivallast.        2Sm 22:3
Saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!   Ef 6:10
Ole Sina tasane tee minu ees, ole Sina juhatav täht minu
kohal, ole Sina valvas silm minu taga tänasel päeval, tänasel
ööl, ikka ja alati. Kui vaid Sina, elu Jumal, kui Sina minuga
lepiksid, mind toetaksid, kui oleksid mulle täheks, oleksid
kiivriks minu sängiheitmisest kuni mu ülestõusmiseni.

  Keldi palve
Lk 6:20-26; Jr 26:1-19
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16. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangee-
liumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse.  2Tm 1:10
Jh 11:1(2)3,17-27(41-45); 2Tm 1:7-10; Ps 42
Jutlus: Ap 12:1-11

23. Pühapäev
Vaata, mina olen Issand, kõige liha Jumal! Ons mulle
mõni asi võimatu?          Jr 32:27
“Mina olen A ja O,” ütleb Issand Jumal, “kes on ja kes oli
ja kes tuleb, Kõigeväeline.”            Ilm 1:8
Kas terve meie elu ei peaks olema alandlik kummardamine?
Alandlik kummardamine selle Jumala ette, kelle käes on
meile anda ja meilt võtta, aga kelle käes on meile ka ilmutada
taevalikke saladusi ja kelle käes on ka ust kinni panna, et
inimene sellest midagi ei mõista ega näe.       Harri Haamer

24. Esmaspäev
Vaata, otsekui savi potissepa käes, nõnda olete teie minu
käes, Iisraeli sugu!            Jr 18:6
Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite
tema hea nõu kohaselt.            Fl 2:13
Jumala Vaimu töö läheb tihtipeale edasi seal, kus on kõige
rohkem takistusi; kus on kõige rohkem muret, saab Jumal
teha oma tööd kõige paremini.             Joel Luhamets
Rm 6:18-23; Jr 27:1-22

25. Teisipäev
Minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu
teed, ütleb Issand.           Js 55:8
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Jeesus ütles Siimonale ja Andreasele: “Järgnege mulle ja
ma teen teist inimesepüüdjad!” Ja nad jätsid kohe oma
võrgud sinnapaika ning järgnesid talle.    Mk 1:17-18
Issand, surun ennast täiesti sinu kätesse. Tee mulle, mida
tahad. Ma ei ütle: „Ma järgin sind sinna, kuhu sa iganes
lähed“, sest ma olen nõrk. Aga ma annan ennast sinule, et
sina viiksid mind, kuhu sa iial tahad. Tahan sind järgida ja
palun jõudu vaid selleks päevaks.    John Henry Newman
Ap 21:8-14; Jr 28:1-17

26. Kolmapäev
Sellepärast ma annan temale osa paljude hulgas ja ta jagab
vägevatega saaki, sest ta tühjendas oma hinge surmani.

        Js 53:12
Kristus ütleb: Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu
ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid
Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada.

      Mt 11:27
Sa ära Kristust unusta, Ta sündis sulle vennaks, et võtta
sinult surm ja süü, tõi ohvriks iseennast.
Pea ikka meeles: sinu eest! See ärgu mingu südamest. Kas
mõistad seda heldust?            KLPR 269:1. Endel Mets
Mk 5:21-24,35-43; Jr 29:1-14

27. Neljapäev
Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime!          Ps 80:19
Jeesus ütles Bartimeusele: “Mine, sinu usk on su
päästnud!” Ja kohe nägi ta jälle ning läks Jeesusega teele
kaasa.       Mk 10:52
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Tänu, armas Issand, et Sa tegid mind teadlikuks, kuhu ma
pean põgenema, kui ma olen kurvastatud ja abitu. Ma ei
põgene mitte maailma ega tema laste juurde, vaid Sinu
juurde, kes Sa oled taevas ja võid mind aidata. Tröösti
mind seepärast, Jumal, kui ma olen kurvastatud. Kuule mind,
kui ma kõnelen Sinuga palves.           Amadeus Greutzberg
Fl 1:19-26; Jr 30:1-3; 31:1-14

28. Reede
Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte
meie pahategusid mööda.       Ps 103:10
Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme
armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja
on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.

       1Jh 4:10
Kasvata mu usku ikka, sõnaga mind kinnita. Sinu teed on
imerikkad - nendel last Sa taluta. Õpeta mind arvestama,
Issand, kõiges ainult Sinuga. Kes ka tuleks hirmutama - ei
siis karda, kõigu ma.   Peeter Sink
Jh 18:3-9; Jr 31:18-20,31-37

MIHKLIPÄEV
Issanda ingel on leerina  nende ümber, kes teda kardavad.

          Ps 34:8
Lk 10:17-20; Ilm 12:7-12a(12b); Jr 36:1-32
Jutlus: Ap 5:17-21(22-27a)27b-29

29. Laupäev
Isegi toonekurg taeva all teab oma seatud aega, turteltuvi,
pääsuke ja rästas peavad kinni oma tulemisajast, aga minu
rahvas ei tunne Issanda Seadust.              Jr 8:7
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Jeesus ütleb: Miks te mind hüüate: “Issand, Issand!” ega
tee, mida ma ütlen?          Lk 6:46
Et iga päev ma oma kõnes järgiks Sinu õiglust, et
meeleparandust ma ilmutaksin iga päev, oo Jumal. Et iga
päev ma oma kõnes järgiks Sinu tarkust, et rahujalal oleksin
ma Sinuga nii päeval kui ka ööl. Et iga päev Sind hingest
armastaksin, Jeesus, et teeksin seda päeval kui ka ööl, et
päeval kui ka ööl, nii pimedas kui valges Su headust minu
vastu kiidaksin, oo Jumal.   Keldi palve

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 65
Jutlus: Jesaja 49:1-6

30. Pühapäev
Sina, Issand, ära keela mulle oma halastust; sinu arm ja
su ustavus hoidku mind alati!        Ps 40:12
Ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.

         2Ts 3:3
Õhtutaevas pilvi harva - valutaevas otsata. Muretaevas
musta karva - ikka tahad elada. Põrmus seisan, üle minu
tähistaevas. Vaimus näen, kuidas Taevaisa laotab laste üle
oma käed.    Arved Paul
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OKTOOBER

KUU LOOSUNG: Issand on hea neile, kes teda ootavad,
hingele, kes teda otsib.           Nl 3:25

1. Esmaspäev
Ometi ma usun, et saan näha Issanda headust elavate maal.

        Ps 27:13
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!

          2Kr 6:2
Issand, Sinust ära pöörduda tähendab langeda; Sinu poole
pöörduda tähendab üles tõusta. Sinusse jääda tähendab
omada kindlat alust. Issand, Sind maha jätta tähendab surra;
Sinu juurde tulla tähendab elule ärgata. Sinusse jääda
tähendab elada. Augustinus
Ilm 14:4-7(13-16); Jr 37:1-21

2. Teisipäev
Issand on mind läkitanud kuulutama Issanda meelepärast
aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva.         Js 61:1,2
Jeesus tuli Naatsaretti ja läks oma harjumust mööda
hingamispäeval sünagoogi. Ta hakkas neile rääkima:
Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud.  Lk 4:16,21
Halleluuja kõik nüüd laulge ja Jeesust ülistama tulge: Ta
pühim päev on ilmunud! Avatud on hauasüli, sealt Kristus
võites välja tuli. Nüüd mureöö on möödunud. Jah, võit on
Tema käes, Ta tõusis üles väes, halleluuja! Töö lõpetas, öö
peletas ja meile võidu valmistas.

      KLPR 103:1. Gottfried Benedikt Funk
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Mt 18:10-14; Jr 38:1-13

3. Kolmapäev
Issand, ole mulle armuline, tee terveks mu hing, sest ma
olen pattu teinud sinu vastu!           Ps 41:5
Neli meest tuli Jeesuse juurde, kandes halvatut. Ja nende
usku nähes ütles Jeesus halvatule: Poeg, sinu patud on
sulle andeks antud!        Mk 2:3,5
Keegi ei pöördu arsti poole, kui ta ei vaja abi. Nii ka keegi ei
tule enne Jumala juurde abi saama, kui ta ei tunne, et hing
läheb hukka ja ta on kadunud.            Helmut Rüdmik
Ap 12:1-11; Jr 38:14-28

4. Neljapäev
Issand oli Joosepiga ja mis ta tegi, Issand laskis korda
minna.     1Ms 39:23
Paulus kirjutab: Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal
laskis kasvada.           1Kr 3:6
Armas Isa, võta minu käed ja tee need sobivaks Sinu
teenimisel. Võta minu jalad ja tee need kärmeks kuuletuma
Sinu tahtele. Võta minu keel ja tee see osavaks andma
tunnistust Sinu armastusest. Seo mind ehituskivina täna
Jeesuse Kristuse riigi ehitamiseks.   John Baillie
Ap 27:16-25; Jr 39:1-18

5. Reede
Issand on andnud teada oma pääste, tema on ilmutanud
oma õigust paganate silme ees.           Ps 98:2
Olgu teile teada, et Jumala pääste läkitatakse paganatele
ja nemad võtavad seda kuulda!       Ap 28:28
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Oh anna, et Su sõna kuuleks kõik rahvad seal, kus tema
kuulutus, et paganate hulk ka tuleks ning saaks Su linn ja
koda täidetud! Sa ärata ka üles Iisrael, et elaks Temagi Su
valgusel. KLPR 245:5. Karl Heinrich von Bogatzky
Mt 26:51-54; Jr 40:1-16

6. Laupäev
Rõõmuhüüdega andke teada, kuulutage seda, levitage
maailma ääreni, öelge: Issand on lunastanud oma sulase
Jaakobi.         Js 48:20
Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel Kristuses
Jeesuses elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, niihästi
maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi.

     Kl 1:19-20
Oh et mu hääl ka sinna kostaks, kust päike paistab hiilguses,
et tänades mu veri voolaks nii kaua, kui hing ihu sees, viiks
kiitust viimne veretilk, tooks tänu iga silmapilk!

  KLPR 301:2. Johann Mentzer
Mt 14:22-33; Jr 41:1-18

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 144
Jutlus: Jk 2:1-13

7. Pühapäev
Jumalal on ju võimus aidata või panna komistama.

       2Aj 25:8
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Kuulge nüüd, kes ütlete: “Täna või homme läheme selles-
se või teise linna ja veedame seal ühe aasta ning kaupleme
ja saame kasu!” Teie, kes ei tea, missugune on homme
teie elu!      Jk 4:13-14
Sina, kuu ja päikese Kuningas, Sina, armastatud tähtede
Kuningas, Sa ise tead meie vajadusi, oo Sina halastaja
Jumal. Ole meiega kõik päevad läbi, ole meiega kõik ööd
läbi, ole igaühega meist päeval ja ööl, ole igaühega meist
päeval ja ööl. Keldi palved

8. Esmaspäev
Kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält, siis
õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa minnes.

   5Ms 28:1,6
Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!           Mk 4:9
Ära lase Jumalal mööduda ilma, et Ta ei õnnistaks ja
pühitseks sind!        Rudolf Kiviranna
1Ts 4:9-12; Jr 42:1-22

9. Teisipäev
Ma laulan Issandale, sest tema on Ülikõrge.      2Ms 15:1
Jumal on meid ette määranud lapseõiguse osalisteks
Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise
heameelt mööda, tema armu kirkuse kiituseks.  Ef 1:5-6
Sinu armastus on mind käidud teel rohkesti õnnistanud,
ma polnud seda väärt. Ma pole Sind õieti tänadagi
mõistnud. Sina oled mind siiski armastanud. Kui kallis on
mulle see teadmine. Sinu armust tohin veelgi kosuda.

              Harri Haamer
1Tm 1:1-8(9-11); Jr 43:1-13
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10. Kolmapäev
Ära vääna su juures oleva vaese õigust tema riiuasjas!

      2Ms 23:6
Mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, seda
arvestage!              Fl 4:8
Tõeline vabadus on see, kui me vabatahtlikult ja rõõmsa
meelega, mõtlemata karistusele või tasule, teeme seda, mida
käsib seadus.              Martin Luther
Ül 8:4-7; Jr 44:1-23

11. Neljapäev
Pese oma süda kurjusest, et sind saaks päästa; kui kaua
sa lased viibida eneses nurjatuil mõtteil?            Jr 4:14
Kas te ei tea, et pisut haputaignat teeb kogu taigna
hapuks? Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite
uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad.

      1Kr 5:6-7
Loo puhas süda minule, patt saada minust kaugele ja keela
teda vägevast’ mu südamesse asumast! Su Püha Vaimu
valguses, Su helkja palge hiilguses, mind lase käia eluteed,
ja kaitsegu mind taevaväed!

       KLPR 65:1,3. Heinrich Georg Neuss
Ap 6:1-7; Jr 45:1-5

12. Reede
Mina olen Issand, su Jumal, kes kinnitab su paremat kätt,
kes sulle ütleb: Ära karda, mina aitan sind!        Js 41:13
Võttes kinni lapse käest, ütles Jeesus talle: “Talita
kuum!” See on tõlkes: “Tüdruk, ma ütlen sulle, ärka
üles!”         Mk 5:41
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Kõik võid Sa, Issand, teha, sest Sul on rohke nõu; Su töö
on hästi näha, Su tee on selge au! Kes suudab vastu panna
küll Sinu tahtele, kui abi tahad anda siin oma lastele!

      KLPR 342:4. Paul Gerhardt
Lk 23:32-34; Nl 1:1-22

13. Laupäev
Vaata, ma kogun nad maa viimastest äärtest; nende
hulgas on ka pimedaid ja jalutuid, rasedaid ja sünnitajaid:
suure hulgana tulevad nad siia tagasi.           Jr 31:8
Jeesus jutustas tähendamissõna: Minge nüüd teelahkme-
tele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate!        Mt 22:9
Jumal ei häbene inimeste tühisust. Ta tuleb nende keskele,
Ta valib ühe inimese oma tööriistaks ja teeb oma imesid
seal, kus seda kõige vähem oodatakse.   Dietrich Bonhoeffer
Mt 5:17-24; Nl 3:1-33

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 137
Jutlus: Jk 5:13-16

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 144
Jutlus: 1Tm 4:4-5



- 143 -

14. Pühapäev
Parem pisut õiglusega kui palju tulu ülekohtuga. Õp 16:8
Jumalakartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab
sellest, mis tal on.         1Tm 6:6
See, mis Jeesus kingib taevast, kes võib seda rikkuda? Keda
Tema päästab vaevast, ei see iial hukka saa. Ükski ei saa
temale kahju teha kurjasti. Oma kallist rõõmu, Jeesus, ära
keela minule! Mulle osaks jääb Su heldus siin ja taevas
ühtlasi. Sinu juures üksnes ma võin täit rõõmu maitseda.

 KLPR 263:6-7. Salomo Liscow

15. Esmaspäev
Tema toob mind valgusesse, ma saan näha tema õiglust.

           Mi 7:9
Patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole Seaduse, vaid
armu all.         Rm 6:14
Oh saaksin Sind nii ülistada, kui süda ihkab minu sees, küll
maa ning taevas saaksid kuulda, et Sa mu ainus abimees.
Su nime kiites kuulutan, et kõik on arm, mis Sinult saan.

KLPR 266:7. Johann Gottfried Hermann
Mk 10:46-52; Nl 3:34-66

16. Teisipäev
Mina olen sinuga, et sind aidata ja päästa, ütleb Issand.

         Jr 15:20
Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina
nende keskel.       Mt 18:20
Kui Kristus julges asutada koguduse, siis meil peab
jätkuma julgust olla selle liikmed. Osvald Tärk
Lk 5:12-16; Nl 5:1-22
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17. Kolmapäev
Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu
kiidetavust!        Ps 51:17
Kiitke meie Jumalat kõik tema sulased, kes teda kardate,
pisikesed ja suured!         Ilm 19:5
Tee lahti suu Sind tänama, Sind kiitma südant valmista!
Meil õiget usku anna ka, Su nime tundma õpeta!

     KLPR 11:2. Vilhelm II, Saksen-Veimari hertsog
Kg 12:1-7(8); 2Kr 1:1-11

18. Neljapäev
Issanda sõna on õige, kõik tema tööd on tehtud ustavuses.

         Ps 33:4
Usus sai isegi Saara väe suguvõsa rajamiseks ja seda
eakusest hoolimata, sest ta pidas tõotajat ustavaks.

     Hb 11:11
Lase oma Sõnal olla minu päästmise kindlus, lase sel olla
minu hingele püsiv toidus, minu igapäevane leib, minu jook
kuivas kõrbes, minu vastumürk patule, minu arstim
haiguses, minu valgus pimeduses, minu tugevus nõrkuses,
minu mõõk lahingus, minu pelgupaik halval ajal, minu
lohutus paljudes muredes, minu kalju ja rõõm viimsel tunnil.

            Lars Magnus Engström
Mk 6,7-13; 2Kr 1:12-24

19. Reede
Issanda päev tuleb, see on ligidal!              Jl 2:1
Kristus ütleb: Valvake ja palvetage, et te ei satuks
kiusatusse! Vaim on küll valmis, aga liha on nõder.

      Mk 14:38
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Pange oma lootus Jumalale, mitte enda pühadusele.
 Osvald Tärk

Mt 27:39-44; 2Kr 2:1-11

20. Laupäev
Ükski pole nii püha kui Issand, sest ei ole muud kui sina.

        1Sm 2:2
Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba
olemas - see on Jeesus Kristus.        1Kr 3:11
Ma tean, mis kogu elus ei minust maha jää. Mu kojal kindel
alus, mis kadumist ei näe. See on mu Päästja tõotus. Ta
selged sõnad kõik. See linn kui kaljukindlus on minu
varjupaik.              KLPR 281:2. Ernst Moritz Arndt
Ap 14:8-18; 2Kr 2:12-17

20. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida
nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige,
armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma
Jumalaga?           Mi 6:8
Mk 10:2-9(10-16); 1Ts 4:1-8; Ps 142
Jutlus: 1Kr 7:29-31

21. Pühapäev
Mooses astus leeri väravasse ja ütles: Kes on Issanda
poolt, tulgu minu juurde!     2Ms 32:26
Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus! Pange end
proovile!         2Kr 13:5
Rasked murevarjud meie hinges on märgiks sellest, et me
ei ole Kristusel lasknud saada oma elu vabastavaks ja
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uueksloovaks keskpunktiks. Mure oma põhiolemuses on
usaldamatus Jumala vastu. Ainult üks tee viib vabanemisele
mure rõhuvaist ahelaist ja see on: Jeesuses Kristuses
kogeda Jumalat kui seda, keda me tingimusteta võime
usaldada.        Rudolf Kiviranna

22. Esmaspäev
Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Issand
teid eelistanud ja valinud, ei, te olete ju väikseim kõigist
rahvaist, vaid sellepärast et Issand teid armastas.

     5Ms 7:7-8
Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast
soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha
tühiseks need, kes midagi on.        1Kr 1:28
Issand, Sa oled teistsugune kui teised inimesed, tugevam
ja nõrgem, võimsam ja väetim. Sina kuulutad Jumala au ja
liitud põlatutega. Sina tood Jumala väe ja oled nõrk koos
nõrkedega. Sina lood vabaduse ja lased end siduda seotute
pärast.      Jörg Zink
2Ms 23:10-16; 2Kr 3:1-11

23. Teisipäev
Issand ütles Moosesele: Sina räägi kõik, mida ma sind
käsin.      2Ms 7:1,2
Teie pole rääkijad, vaid teie Isa Vaim kõneleb teie kaudu.

      Mt 10:20
Olen valmis järgima nüüd Sind, kuhu iganes vaid juhid
mind. Tean, et elu nii vaid leian ma: andes elu Sulle jäägita.

  Arved Paul
2Ms 18:13-27; 2Kr 3:12-18
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24. Kolmapäev
Ma otsin kadunut ja toon tagasi eksinu.       Hs 34:16
Kristus ütleb: Tema tahtmine, kes minu on saatnud, on
see, et ma ei kaotaks midagi sellest, mis mulle on antud,
vaid et ma ärataksin nad üles viimsel päeval.         Jh 6:39
Hädaohtudes mind varja, tuge vajab nõder rind. Komistuse
kivid korja, et ei langeda saaks hing. Ahastuses aita ise,
ära muremõtteid lase vallutada südant mul. Issand, Sul on
jõudu küll!   Arved Paul
1Ms 24:54b-67; 2Kr 4:1-6

25. Neljapäev
Iisraeli lapsed pöörduvad ja otsivad Issandat, oma Jumalat;
nad tulevad värisedes Issanda ja tema headuse juurde
viimseil päevil.            Ho 3:5
Paulus kirjuatb: Ma olen veendunud selles, et see, kes teis
on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse
Jeesuse päeva.              Fl 1:6
Mida inimene ei saa enese või teiste juures parandada,
seda peab ta kannatlikult taluma, kuni Jumal selle muudab.

   Thomas Kempisest
2Ms 19:3-9; 2Kr 4:7-12

26. Reede
Ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste
asju maa peal õigluses.           Js 11:4
Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele.

          Tt 2:11
Olgu öö sinu ümber või su sees - inimlikult vaadates - nii
läbitungimatu kui tahes, Jumal ja Tema arm on siiski kõigest
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tugevam. Ei ole välise või sisese kannatuse kuristikku,
millesse ei ulatuks Tema käsi. Inimliku elu valusamategi
mõistatuste keskele kostab Tema vabastav sõna.

       Rudolf Kiviranna
Jh 18:28-32; 2Kr 4:13-18

27. Laupäev
Kõik, kes sinu hülgavad, jäävad häbisse, sest nad on jätnud
maha elava vee allika, Issanda.          Jr 17:13
Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri
süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast!

         Hb 3:12
Jumal ei taha, et inimene oleks marionett, kes liigub
mehhaaniliselt, täpselt Tema sõrmeliigutuste järgi. Ta tahab
näha elavaid inimesi, kes kas soovivad oma südant Talle
anda või mitte.         Helmut Thielicke
Kg 12:9-14; 2Kr 5:1-10

21. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri
heaga!       Rm 12:21
Mt 5:38-48; Ef 6:10-17; Ps 96
Jutlus: Jr 29:1,4-7,10-14

28. Pühapäev
Tema ütles, ja nõnda see sai; tema käskis, ja see tuli esile.

         Ps 33:9
Jeesus ütles kurttummale: “Effata!”, see on “Avane!” ja ta
kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses valla ning
ta rääkis korralikult.   Mk 7:34-35
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Nii nagu loom ei või mõista inimvõimete piire, nii ei saa ka
inimene otsustada Jumala eksistentsi ja Ta võimaluste üle.

   Karl Ernst von Baer

29. Esmaspäev
Siiani on Issand meid aidanud!        1Sm 7:12
Issand seisis minu kõrval ja tegi mu vägevaks, et sõna
kuulutamine minu läbi saaks täielikult teoks.   2Tm 4:17
Ma hüüdsin suure häda sees: oh Issand, aita heldest! Siis
päästis mind mu abimees ja rõõmustas mind järjest. Oh
tänu, tänu lõpmata! Oh tänage kõik minuga: au Jumalale
andkem!                ULR 30:4. Johann Jakob Schütz
Rm 12:17-21; 2Kr 5:11-15

30. Teisipäev
Vaata, Issand on kuulutanud maa ääreni: Öelge Siioni
tütrele: Vaata, su pääste tuleb!          Js 62:11
Kristus oli selleks ette määratud küll enne maailma
rajamist, aga aegade lõpul on saanud avalikuks teie
pärast.         1Pt 1:20
Kes usub evangeeliumi Jeesusest, ei pruugi karta. Jeesuses
puudutab meid Jumala päästev käsi, mis on tugevam kui
kõik veevood ja tuleleegid. Pant ja lunaraha, mida Jumal
meie lunastuseks on andnud, on suurem kui saatana vägi.
See lunaraha on Jeesuse veri, mis voolas Kolgata ristil.

    Uno Plank
1Sm 26:5-9,12-14,17-24; 2Kr 5:16-21
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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; 2Kr 6,1-10
Jutlus: Gl 5:1-6

31. Kolmapäev
Nõnda nagu kotkas oma pesakonda lendu ergutades hõljub
kaitstes oma poegade kohal, nõnda laotas Issand oma
tiivad, võttis tema ja kandis teda oma tiivasulgedel.

    5Ms 32:11
Teid hoitakse usu kaudu Jumala väes päästeks, mis on
viimsel ajal valmis ilmuma.           1Pt 1:5
Ei aita meie nõu ja töö, see on küll peagi lõpnud. Üks mees
on võitlemisele meil’ Isast appi tulnud! Kas tunned seda
meest? Ta nimi: Jeesus Krist! See Issand suurest väest,
see ainus Jumal tõest, võit Temale peab jääma!

       KLPR 163:2. Martin Luther

Oktoober



- 151 -

NOVEMBER

KUU LOOSUNG: Meie oleme elava Jumala tempel. 2Kr 6:16

1. Neljapäev
Vihkamine õhutab riidu, aga armastus katab kinni kõik
üleastumised.       Õp 10:12
Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei
oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või
kõlisev kuljus.         1Kr 13:1
Üksainus sõna õigel ajal ja õiges kohas on otsekui
pimedusse süüdatud tuli. Tuhandel viisil me saame täita
Jumala ligimesearmastuse käsku. Aga selle eelduseks on,
et Jumala tuli põleks meis endis.        Rudolf Kiviranna
Js 32:1-8; 2Kr 6:11-7:1

2. Reede
Hea on oodata kannatlikult Issanda päästet.          Nl 3:26
Oma vastupidavusega kannatustes te pärite oma hinge.

       Lk 21:19
Ei Sina taha seda, mis mulle kahju teeb, ka siis, kui tuleb
häda, Su isasilm mind näeb; sest Poja andisd Sa, kes patu
ära võitnud, mu ihu, hinge toitnud. Sind tahan tänada!

KLPR 335:4. Ludwig Heimbold
Lk 22:49-53; 2Kr 7:2-16



- 152 -

3. Laupäev
Mina olen Issand, su Jumal, Iisraeli Püha, su Päästja.

          Js 43:3
Kasvage meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus
ja tundmises!         2Pt 3:18
Kes Jeesusega käivad oma väikeses elus, tunnevad, kuidas
Jumala auhiilgus neid iga päev ümbritseb; kuidas Jumal
teeb iga päev selle lihtsaks ning mõistetavaks Teda
kummardada vaimus ning tões. Aga et see oleks võimalik,
siis peaks iga päev meie süda tunnetama ka seda seletamatut
janu eluvee allika järele ja Jeesuse järele, kes on maailma
Õnnistegijaks saanud.               Harri Haamer
2Tm 2:1-5(6); 2Kr 8:1-9

22. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.         Ps 130:4
Mt 18:21-35; Fl 1:3-11; Ps 143
Jutlus: Rm 7:14-25a

4. Pühapäev
Mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimesepoeg, et sa
tema eest hoolitsed?             Ps 8:5
Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega,
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

          Rm 5:8
Oh, et ma annaksin kõik jälle Looja kätte, ja elu uuesti lööks
lõkkele kui leek! Et kadund poja jälgedes taas koju tuleks
küll kerjusena, päris räbaldunud rüüs. Ma tuleksin kuitahes
põlatud ka oleks, kui aga kinni kaetaks halastuses süüd.
Ma tahaks veelkord elus päris terveks saada, veel õhkan
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köidikuist ma vabaneda. Ei lootus kustu, veel ma meelt ei
heida taas elu Isa armastuses leida.   Arved Paul

5. Esmaspäev
Nurjatu mees jätku oma mõtted ning pöördugu Issanda
poole, sest tema annab palju andeks.           Js 55:7
Kristus ütleb: Taevas on ühe meeltparandanud patuse
pärast rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksa õige
pärast, kellele ei ole vaja meeleparandust.          Lk 15:7
Surmani mul, Jeesus, olgu meeles minu süü ja Sinu arm!
Kui ma olin läinud eksiteele ja mu hinge täitis hirm, siis Sa
hoolsalt otsisid mu üles ja mind kandsid koju oma süles
ning mu omaks ostsid Sa kalli verehinnaga.

         KLPR 80:3. Albert Knapp
Ho 12:1-7; 2Kr 8:10-24

6. Teisipäev
Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud, meie isad on
meile jutustanud: suure teo oled sa teinud nende päevil,
muistsel ajal.          Ps 44:2
Te armastate Jeesust Kristust, kuigi te ei ole teda näinud.
Nii te võtate vastu usu eesmärgi - oma hingede pääste.
Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud
prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on
tulnud.   1Pt 1:8,9-10
Jumala nähtamatu valitsus, Tema üleolev suveräänsus
avaldub sageli selles, et Ta teistel vägedel laseb esiplaanile
tungida. Nõrgemad peavad alati kekslema ja oma tähtsust
teistele näitama, kuna tugevamad jäävad tagaplaanile, ega
nad sellepärast end veel maha salga.             Konrad Veem
Jr 19:1-4,10-13; 2Kr 9:1-9
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7. Kolmapäev
Kangelaste ammud murtakse katki, aga komistajad
vöötavad endid jõuga.          1Sm 2:4
Paulus kirjutab: Ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest,
et Kristuse vägi laskuks elama minu peale.         2Kr 12:9
Sa, Isa, mõõdad minu rüppe anni kuis Sinu meelest tarvis
läheb mul. Ja määrad valu-, õnnistusetunni, kõik varjatugi
elus nähtav Sul. Nii olen võinud maitsta valgushurma, teid,
sillutatud päiksekullaga. Siis jälle pimedust ja võitlusturma,
kust läbi tõid mu siiski eluga.   Arved Paul
Mt 7:1-5(6); 2Kr 9:10-15

8. Neljapäev
Teie ütlete: “Issanda tee ei ole õige!” Kuulge ometi!
Iisraeli sugu! Minu tee ei olevat õige! Kas mitte nõnda:
teie oma teed ei ole õiged?        Hs 18:25
Alanduge Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks
õigel ajal.           1Pt 5:6
Mina võin eksida, Tema ei eksi, käsi Tal kindlana juhatab
mind. Tema mu lootus, kui seisan ka üksi, usaldan Teda, ei
usalda end. Läbi Ta kannab mind vaenust ja pilkest, läbi ka
pimedast kahtluste ööst, hajutab pilved, toob võrratut
selgust ellu, mis rikas on usaldusest.   Arved Paul
Ilm 3:14-22; 2Kr 10:1-11

9. Reede
Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sina oled mu
lunastanud, Issand, sa tõe Jumal.          Ps 31:6
Kõik on teie päralt, teie olete aga Kristuse päralt ja Kristus
on Jumala päralt.    1Kr 3:22-23
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Kui sa end lased leida Jumalal, siis leiad sa iseenda.
Väljaspool Jumalat oled sa numbriks ja kübemeks massi
seas, kes on hukatusjõudude piitsutada. Jumal aga teeb
sinu iseseisvaks ja vabaks. Sinu süda saab tugevaks ja
julgeks, sest sind teenib, kinnitab, juhatab Jumal ning viib
sind hukatusjõudude laostusest välja õndsuse kindlusse.

              Konrad Veem
Mt 26:20-25; 2Kr 10:12-18

10. Laupäev
Hõiske- ja päästehääl kostab õigete telkidest: Issanda
parem käsi teeb vägevaid tegusid! Issanda parem käsi on
tõusnud kõrgele!  Ps 118:15,16
Tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib
igal pool võidukäigus kaasa.         2Kr 2:14
Jeesus, surma äravõitja, Jeesus, Sa tood elu mull’. Minu
kallis elu hoidja, enda jätan omaks Sull’. Minu heaks Sa
vaeva näinud ja mu eest ka surma läinud. Tuhat korda tänan
Sind, Jeesus, et Sa aitad mind!

     KLPR 70:1. Ernst Christoph Homburg
Js 1:18-27; 2Kr 11:1-6

Palvepäev tagakiusatud kristlaste eest

3. PÜHAPÄEV ENNE UUT KIRIKUAASTAT
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on pääste-
päev!          2Kr 6:2
Lk 17:20-24(25-30); Rm 14:7-9; Ps 90
Jutlus: Ii 14:1-6
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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; Ps 90
Jutlus: 1Tm 2:1-4 või Fl 4:6-9

11. Pühapäev
Ma annan neile südame mõistmiseks, et mina olen Issand.

           Jr 24:7
See, kes meid koos teiega on kinnitanud Kristusesse ja
kes meid on võidnud, on Jumal, kes on meid ka pitseriga
kinnitanud ning meile andnud käsirahaks Vaimu
südamesse.    2Kr 1:21-22
Püha Vaim, mu juurde tule, jää mu sisse elama: südame ma
annan Sulle, tee Sa oma templiks ta. Võta välja kasida hinge
hoonest armuga, mis mind keelab taeva saamast, inglitega
rõõmustamast. Oma annetega tule Sa, oh Vaim, mind ehtima,
puhas süda anna mulle ja mind täiest´uuenda! Ihu, hinge
pühitse, et ma võiksin julgesti igal ajal vaimus, tões Isa
paluda Su väes.   ULR 271:4-5. Mauritius Kramer

12. Esmaspäev
Inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on
südames.        1Sm 16:7
Saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha
see, kes teid on kutsunud.         1Pt 1:15
Meeleparandus ei rahuldu harda meeleoluga, vaid tegeleb
igapäevase eluga.    Uno Plank
Mk 4:1-9(10-12); 2Kr 11:7-15
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13. Teisipäev
Otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed
kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie
mõtted.           Js 55:9
Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti,
nagu minagi olen täiesti tunnetatud.      1Kr 13:12
Kui ma ei saagi aru Su armust veel. Sa viid mind läbi maru
ka surmaööl. Sest võta mind, mu Jumal, käe kõrvale, siis
tee mul jõuetumal läeb taevasse.

         KLPR 344:3. Julie Katharina von Hausmann
Mk 13:9-20; 2Kr 11:16-33

13. november 1741 - kõik vennastekogudused austavad

Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat

14. Kolmapäev
Mu keel kõnelgu sinu õiglusest ja kiitku sind päevast
päeva!        Ps 35:28
Kui keegi arvab end Jumalat teenivat, oma keelt aga ei
ohjelda, siis ta petab oma südant. Selline jumalateenistus
on tühine.           Jk 1:26
Palvetan tänasel päeval Sinu poole, oo Jumal, lausun palvet
nii, nagu lausuks seda Sinugi suu, püüan elada tänasel
päeval, nagu elab taevane rahvas, veedan tänast päeva
nii, nagu veedaksin seda Sinu kojas. Keldi palve
Hb 13:1-9b; 2Kr 12:1-10
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15. Neljapäev
Sina annad mulle teada elu teeraja.        Ps 16:11
Siimon Peetrus ütles: Issand, kelle juurde me peaksime
minema? Sinul on igavese elu sõnad, ja me oleme uskunud
ning ära tundnud, et sina oled Jumala Püha.     Jh 6:68-69
Kristuse ees lähevad inimesed lahku. Temast pöörduvad
need ära, kes üle kõige armastavad oma vana loomust. Kuid
Kristus on toonud mõõga, et lahutada inimeses isekus
armastusest. See on väga valus, toob rahutust. Sellepärast
on Jumala Pojal meile väga palju ütelda, mis pahandab ega
anna rahu. Kuid see toimub ikka Tema armastuses, et meie
ei jääks magama iseka usu rahulolutundesse.   Konrad Veem
1Jh 2:18-26(27-29); 2Kr 12:11-18

16. Reede
Mul on hea meel teha teatavaks tunnustähti ja imetegusid,
mis kõrgeim Jumal mulle on teinud.          Tn 3:32
Tervenenu ütles: Inimene, keda nimetatakse Jeesuseks,
tegi muda ja võidis mu silmi ja ütles mulle: “Mine Siiloahi
tiigi äärde ja pese end!” Kui ma siis läksin ja pesin, saingi
nägijaks.           Jh 9:11
Au Jumalale, kiitus ka, kes kõike head meil annab! Au
Temale, kes armuga hoolt meie eest veel kannab. Kes meie
hinge jahutab, kõik vaeva, valu vaigistab: Au Jumale
andkem!           KLPR 290:1. Johann Jakob Schütz
Mt 26:36-41; 2Kr 12:19-21

17. Laupäev
Sina, Jumal, tunned mu meeletust, ja mu süüd ei ole varjul
sinu eest.           Ps 69:6
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Kristus kustutas ära meie võlakirja koos määrustega,
mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud,
naelutades selle risti külge.           Kl 2:14
Au kõrges olgu Isale ja Tema ainu Pojale, kes otsa teinud
surmale. Halleluuja, halleluuja, halleluuja! Meid kõigest
patust lunasta ja meie südant valmista, et võime ikka
hõisata: Halleluuja, halleluuja, halleluuja!        KLPR 101:1,4.
Mk 13:30-37; 2Kr 13:1-13

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 51
Jutlus: Ilm 2:8-11

18. Pühapäev
Meie, sinu rahvas ja su karjamaa lambad, täname sind
igavesti; me jutustame sinu kiitust põlvest põlve.  Ps 79:13
Kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav,
mida võetakse vastu tänuga.         1Tm 4:4
Mis Jumal loonud omas väes, küll seda Ta ka hoiab ja oma
taevatarkuses veel edaspidi saadab. Ta suure kuningriigi
sees on kõik Ta hoidja silma ees. Au Jumalale andkem!

          KLPR 290:2 Johann Jakob Schütz

19. Esmaspäev
Ei ole sinu sarnast, Issand! Sina oled suur, ja suur on su
nimi vägevuse poolest.           Jr 10:6
Iga keel tunnistagu: Jeesus Kristus on Issand - Jumala
Isa kirkuseks.            Fl 2:11
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Kristus tuleb siiski meie maailma. Ka siis, kui meie ei taha
Teda ega otsi Teda. Kuid tema tahab ja otsib meid. Ta tuleb,
sest maailm vajab teda. Sina ja mina vajame Teda isiklikult.
Meie ei saa ilma Temata tõeliselt elada. Kristus tuleb meie
juurde sellepärast, et Ta tunneb meie häda paremini kui
meie ise. Ta tahab saada meie elu Issandaks ja Kuningaks.

  Uno Plank
Mt 7:21-27(28,29); Fm 1-25

20. Teisipäev
Tee, mis sul tuleb teha, sest Jumal on sinuga!    1Sm 10:7
Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu!            1Kr 10:24
Kristlik elu on elu usus evangeeliumisse, on elu teenides
armastusega oma ligimesi, on elu lootuses sellele, et
ülestõusnud Issand meid ei hülga, vaid teostab lõplikult
Jumala osadustahte meiega. Kristlik elu ei saa aga algust,
kui keegi ei anna selleks oma elu ja kuulutusega eeskuju.

           Thomas-Andreas Põder
Hb 10:26-31; 2Pt 1:1-11

PAASTU- JA PALVEPÄEV
Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõimu-
dele.       Õp 14:34
Lk 13:(1-5)6-9; Rm 2:1-11; 2Pt 1:12-21
Jutlus: Ilm 3:14-22

21. Kolmapäev
Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal, kelle lootus on
Issanda peale, oma Jumala peale.        Ps 146:5
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Selleks me ju näeme vaeva ja võitleme, sest me oleme oma
lootuse pannud elava Jumala peale, kes on kõigi inimeste
Päästja.                       1Tm 4:10
Pühakiri kinnitab, et meie ei ole teadmatusest tulijad ja
teadmatusse minejad. Me oleme Jumala looming. Me oleme
siin Jumala tahtmisel, Tema kavatsuste kohaselt. Jeesus
Kristus on lunastanud meid viljaka, õnnistatud elu jaoks.
Olla õnnelik ja vaba jumalalaps - see on kristlaseks olemise
vältimatu tunnusjoon.        Rudolf Kiviranna

22. Neljapäev
Näita siis mulle oma auhiilgust!     2Ms 33:18
Jeesus avaldas oma kirkust, nõnda et ta jüngrid jäid
temasse uskuma.           Jh 2:11
Mu hing, Jehoovat kiida, Ta püha nime rõõmuga. Ei Tema
ilmas viida head sulle tehes armuga. Ta patud andeks annab
ja vead parandab, Ta armuga sind kannab ja surmast
lunastab. Sind heaga Ta täidab ja uueks looduks teeb, Ta
heldust sulle näitab, et häda maha jääb.

    ULR 39:1. Johann Graumann
2Ts 1:3-12; 2Pt 2:1-22

23. Reede
Jumal ütles: Ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see
on lepingu tähiseks minu ja maa vahel.       1Ms 9:13
Jeesus võttis karika, tänas ja andis selle neile, ja nad
kõik jõid sellest. Ja ta ütles neile: See on minu lepinguveri,
mis valatakse paljude eest.                 Mk 14:23-24
Kui püha on see eluleib! See kallis armuvara, see kõik mu
vaeva võtta võib ja häda saata ära. Oh leib, mis toidab
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hingekest, sa elumanna taevast tõest´, Sind võtan ma nüüd
vastu. Kui püha on see kallis jook, mis kustutab mu janu.
See on kui armu vihma hoog, et südant täidab tänu. Oh
kallis veri, mis on tõest´ seal ristil jooksnud minu eest: sind
võtan ma nüüd vastu.

      ULR 333:2-3. Valentin Ernst Löscher
Mt 26:59-66; 2Pt 3:1-9

24. Laupäev
Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta, ja ööselgi,
kuid ei leia enesele rahu.          Ps 22:3
Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges
Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja
anumises.             Fl 4:6
Oh ära karda kurja, sa usklik karjake, küll Jumal saadab
nurja, mis mõtleb vaenlane: Ta on ju oma kätte sind üles
märkinud ja oma silma ette su nime seadnud. Seepärast
kiida Teda ja usu julgesti: Ta võtab õnnistada ka edaspidigi.
Oh pea kinni hoolsalt üksmeelt ja armastust, küll Ta siis
hoiab armsast sul sinu pärandust.

             ULR 345:1,3. Böömimaa vennad
Ilm 20:11-15; 2Pt 3:10-18

SURNUTEMÄLESTUSPÜHA
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu!          Lk 12:35
Mt 25:1-13; Ilm 21:1-7; Js 26:7-19
Jutlus: Js 65:17-19(20-22)23-25
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25. Pühapäev
Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid!

          Ps 98:1
Laulge omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule,
laulge ja mängige pilli kogu oma südamega Issandale.

          Ef 5:19
Õnnistus ja kirkus, tarkus ja tänu, suur vägi ja võim olgu
Kuningale, kes valitseb üle kõige. Lahkus ja kuulsus ja au,
tänu ja ülistuslaul iga lauliku suust, ülevoolav armastus
igast südamest olgu taeva ja maa Kuningale! Keldi palve

26. Esmaspäev
Issanda kartus on kurja vihkamine.          Õp 8:13
Jumal ei ole meid ju kutsunud rüvedusele, vaid pühitsu-
sele. 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
See on imeline, kui palju kordi on inimest rabanud tema
rahus patutunnetus. Seal, kus ta on tunnetanud oma
langemise häda. Seal, kus ta ei saa enam nautida langemise
mõnu. Seal, kus patt korraga seisab tema silme ees kui see,
mis teda on lahutanud sellest Jumalast, kes teda tahtis
näha väärika inimesena ja kus ta korraga tunnetab, et patt
on kustutanud Jumala elava hinguse jäljed tema südamest.

             Harri Haamer
5Ms 34:1-7(8); Js 56:1-8
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27. Teisipäev
Täitke siis neid hoolsasti, nagu Issand, teie Jumal, teid
on käskinud, ärge pöörduge paremale ega vasakule.

     5Ms 5:32
Jeesus ütles: Esimene käsk on: Kuule, Iisrael, Issand,
meie Jumal, on ainus Issand, ja armasta Issandat, oma
Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja
kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga! Teine on see:
Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit muud neist
suuremat käsku ei ole.  Mk 12:29-31
Jumala tulemine vabastab meid enesekesksusest, mis ei
lase meil näha muud kui iseennast, enda päritolu, ennast
ümbritsevat, enda maailma, enda suhteid teistega. Igavesti
püsiv Jumala sõna Jumala tulemisest vabastab meid nägema
kõigepealt, enne kõiki sidemeid ja suhteid, mis minul on
teistega ja mis mind mõjutavad, seda suhet, mis Jumalal on
minuga.            Thomas-Andreas Põder
1Pt 1:13-21; Js 56:9-57:13

28. Kolmapäev
Teie päevil ütlen ma sõna ja viin selle täide, ütleb Issand
Jumal.        Hs 12:25
Jeesus ütles Martale: Kas ma ei öelnud sulle, et kui sa
usuksid, näeksid sa Jumala kirkust?        Jh 11:40
Tänapäeva inimene on samuti loodud Jumalasse, igatseb
Ta järele, on vastutav Ta ees oma süü ja patu pärast, kuigi
põgeneb Ta eest. Tänapäeva inimene otsib samuti vastust
tõele ja õigusele ning igatseb tõelist osadust nagu inim-
põlved enne teda. Just nendes elusügavustes ja otsingu-
tes, mis on ühised kõikide aegade inimestele, räägib ja
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tegutseb Jumal meiega sellesama vana sõna ja evangeeliumi
kaudu.    Uno Plank
1Kr 3:9-15; Js 57:14-21

29. Neljapäev
Sa kiskusid välja mu hinge surmast, mu jalad libisemisest,
et ma kõnniksin Jumala ees eluvalguses.         Ps 56:14
Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te
suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka
väljapääsu, nii et te suudate taluda.      1Kr 10:13
Otsekui määndunud puul on süda habras mul sees. Too
Sina mulle tervendust, oo Kolmainus, aita mind! Keldi palve
Kl 4:2-6; Js 58:1-14

30. Reede
Ma tahan laulda Issandale oma eluaja ja mängida oma
Jumalale, niikaua kui ma olen elus.       Ps 104:33
Issand kisub mu välja igast kurjast teost ja viib mu varjule
oma taevasesse kuningriiki. Tema päralt olgu kirkus
igavesest ajast igavesti!        2Tm 4:18
Jehoova, Sulle tahan laulda, ei ole ükski Sinu sarnane! Mu
laulu võta, Issand, kuulda ja anna Vaimu väge minule. Et
seda teen siin Jeesu nime sees, siis maksab see Ta läbi sinu
ees.    KLPR 297:1. Bartholomäus Crasselius
Mt 27:50-54; Js 59:1-15a
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DETSEMBER

KUU LOOSUNG: Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja
Issanda auhiilgus  koidab su kohal.           Js 60:1

1. Laupäev
Joonatan läks Taaveti juurde ning kinnitas tema kätt
Jumalas.      1Sm 23:16
Julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist!     1Ts 5:11
Süda seltsiks südamele nõudkem rahu Issandalt. Laskem
armu tulekeeli tõusta taeva leekivalt. Ta on pea ja meie
liikmed, Ta on valgus, meie läik; Ta on Issand, meie vennad,
Tema omad meie kõik.

     KLPR 214:1. Nicolaus Ludwig von Zinzendorf
Ilm 21:10-14,21-27; Js 59:15b-21

1. ADVENDIPÜHAPÄEV. KIRIKUAASTA ALGUS
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja!     Sk 9:9
Mt 21:1-9; Rm 13:8-12(13,14); Ps 24
Jutlus: Lk 1:67-79

2. Pühapäev
Teadke, et Issand on Jumal!         Ps 100:3
Need, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: Hoosanna!
Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel!     Mk 11:9
Ta on see õige abimees, suur tasadus on Tema sees, Ta
kroon on selge pühadus, Ta valitsus on halastus, Ta kõik
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mu häda lõpetab, ja minu südant rõõmustab, au olgu Pojale,
mu helde Päästjale!          ULR 120:2. Georg Weissel

3. Esmaspäev
Sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva!

          Ps 25:5
Kristus ütleb: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate,
koputage, ja teile avatakse!          Lk 11:9
Palve on ühendus Jeesusega. Sa ei ole üksi, kui oled
palvetav inimene.             Eenok Haamer
1Pt 1:(8,9)10-13; Js 60:1-14

4. Teisipäev
Kui sa võtad kuulda Issanda, oma Jumala häält, oled sa
õnnistatud linnas ja oled sa õnnistatud väljal.  5Ms 28:2-3
Jeesus ütles: Õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad
ja seda järgivad.         Lk 11:28
Kes jääb usus kindlaks, see saab lõpuks teada, et Jumal ei
jäta omasid maha.              Martin Luther
Hb 10:32-39; Js 60:15-22

5. Kolmapäev
Issand viib mu asja lõpule.         Ps 138:8
Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes
õigeks teeb.         Rm 8:33
Kui väsinud mina ja seisab kõik töö, ei Sina või seista, Su
oma ka öö. Kui õhtu mul vaene ja tühjaks jäid käed, Sind
täidetud kätega hommikul näen.    Arved Paul
Kl 1:9-14; Js 61:1-11
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6. Neljapäev
Õigete rada  on otsekui valgusepaistus, mis muutub üha
selgemaks, kuni päev on saabunud.          Õp 4:18
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
Aita siis, et armastuses ning ka usus kasvame! Kurja ilma
pimeduses valvame ja võitleme. Kes siin võitleb, usub,
loodab, teda võidukroon seal ootab.

            KLPR 58:6. Johann Rist
1Ts 5:(1-3)4-8; Js 62:1-12

7. Reede
Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele
õiget teed.           Ps 25:8
Jeesuse kaudu kuulutatakse teile pattude andeksandmist.

      Ap 13:38
Meie elu kõige õnnelikumaks avastuseks on, kui kogeme,
kui palju vabadust toob meile Jumalasse uskumine,
Temaga elamine ja Temale usaldumine; kui vabaks võime
saada ühenduses Jumalaga. Vabaks seepärast, et Jumal
oma ustavas siduvuses meiega võib tasandada seda, mis
meid ängistab ja vaevab, ning vabastada jõududest, mis
meid koormavad, seovad ja enda kammitsas hoiavad.

    Uno Plank
Mt 27:27-30; Js 63:1-6

8. Laupäev
Tema on kilbiks kõigile, kes tema juures pelgupaika
otsivad.         Ps 18:31
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Jeesus ütles jüngritele: Ärge muretsege elu pärast, mida
süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda, sest elu on enam
kui toidus ja ihu enam kui rõivas.    Lk 12:22,23
Usk on nagu käsi, mis võtab vastu Jumala armu annetuse.

Osvald Tärk
Mt 23:37-39; Js 63:7-16

2. ADVENDIPÜHAPÄEV
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!

        Lk 21:28
Lk 21:25-33; Jk 5:7-8; Ps 68:1-19
Jutlus: Js 35:3-10

9. Pühapäev
Issand surmab ja teeb elavaks, viib alla hauda ja toob jälle
üles.          1Sm 2:6
Taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad Inimese
Poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega. Aga
kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja
vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!         Lk 21:26-28
Kõigevägevam igavene Jumal. Hoia meid, et viimne päev
mitte äkitselt meie peale ei tuleks. Aita, et meie usu lambid
põlevad ja meie rõõmuga peigmeest võime vastu võtta, kui
Ta tuleb, usklikku kogudust, oma pruuti, igavesele rõõmule
ära tooma. Võta meid siis vastu igavesse elusse, kus meie
Sind Poja ja Püha Vaimuga saame nägema palgest palgesse
ja rõõmsad oleme igavese rõõmuga, mida ükski ei või üles
rääkida. ULR palveraamatust
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10. Esmaspäev
Mu silmavesi on mulle leivaks ööd ja päevad, sest mu vastu
öeldakse kogu päev: Kus on su Jumal?          Ps 42:4
Oma maise elu päevil ohverdas Jeesus palumisi ja
anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes
teda võis päästa surmast, ja teda võeti kuulda tema
allaheitlikkuse tõttu.           Hb 5:7
Patt on hirmsam kui kannatus. Parem on kannatada kui
kaotada osadus Jumalaga. Osvald Tärk
Hb 6:9-12; Js 63:17-64:11

11. Teisipäev
Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa,
kuhu ta paneb oma pojad: sinu altarid, Issand Sebaot, mu
kuningas ja mu Jumal!           Ps 84:4
Jumala rahva hingamisaeg on alles ees.           Hb 4:9
Oleme teelolijad, kes vajavad oma teekäimiseks jõudu. Iga
reisi juurde kuuluvad puhkeajad, mis peavad meid
kosutama edaspidise jaoks. Seda tarkust peame tähele
panema ka oma eluteekonnal. Oma julgustavate sõnade
kaudu annab Jumal meile meie elutee käimiseks arvutult
palju võimalusi kosumiseks, puhkuseks ja jõukogumiseks.

   Uno Plank
Ilm 2:12-17; Js 65:1-16

12. Kolmapäev
Otsekui karjane tunneb muret oma karja pärast, siis kui
ta on oma laialipillatud lammaste keskel, nõnda tunnen
mina muret oma lammaste pärast.        Hs 34:12
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Kristus ütleb: Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja
minu omad tunnevad mind.         Jh 10:14
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
Ilm 2:1-7; Js 65:17-25

13. Neljapäev
Sa pead tundma oma südames, et nagu mees karistab oma
poega, nõnda karistab sind Issand, su Jumal.       5Ms 8:5
Kui poeg alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale
ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud.

        Lk 15:20
Sind, Siioni suur Jumal, ma kiidan vaikselt südames. Sind
tänan koidu kumal, Sul õhtul laulan uinudes. Sa vägev ilma
Looja, Su peale loodan ma, sest helde abitooja mul ikka
oled Sa. Mu kilp ja vall, mu päästja, Sind tänan rõõmsasti;
mu kandja, ülestõstja - au Sinu nimele!

              ULR 46:1. Johann Rist
2Kr 5:1-10; Js 66:1-4

14. Reede
Rahvas, kelle ma enesele olen valmistanud, peab jutustama
minu kiidetavusest.          Js 43:21
Kristus on teid lepitanud oma lihalikus ihus surma läbi,
et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala
palge ette.           Kl 1:22
Kõrgestikiidetud Päästja, me ülistame Sinu armastust, mille
läbi Sa alandasid end, saades needuseks ristipuul. Seda
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tegid Sa meie ülendamiseks, et võiksime osa saada kõigist
taevase riigi vaimsetest õnnistustest. Tõmba oma risti
juurde kõik hirmunud südametunnistused ja lase nende
haavadel paraneda, vaadates Sinu haavadele ja verele, millel
Sa lasid voolata meie pärast.          Johann Jakob Rambach
Lk 22:66-71; Js 66:5-17

15. Laupäev
Ärge kartke, teie käed olgu tugevad!           Sk 8:13
Teie olete maailma valgus.          Mt 5:14
Ülesandeid Jumala riigis ei anta meile mitte tarkuse, talendi
või oskuse, vaid hoopis armastuse pärast.     Osvald Tärk
1Ts 4:13-18; Js 66:18-24

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 68:20-36
Jutlus: Js 40:1-8(9-11)

16. Pühapäev
Mina olen teid armastanud, ütleb Issand.            Ml 1:2
Issand suunaku teie südamed Jumala armastuse ja
Kristuse kannatlikkuse poole!          2Ts 3:5
Me ei saa midagi Jumalalt nõuda, kuid Tema vabastab meid
kitsikusest ja täidab rõõmuga.         Aino Gundersen
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17. Esmaspäev
Iiob vastas Issandale: Vaata, ma olen liiga tühine. Mida
peaksin sulle vastama? Ma panen käe suu peale.   Ii 40:3,4
Me räägime nõnda, nagu Jumal meid on arvanud
kõlblikuks, et usaldada meie kätte evangeelium: me ei
räägi, et meeldida inimestele, vaid Jumalale, kes meie
südamed läbi katsub.           1Ts 2:4
Jeesus, tee meid kõlblikuks Sind teenima, et viiksime hea
sõnumi kõigile, kes Sind veel ei tunne. Issand, tunnusta
iga armastuse tööd ja lase meid armu leida kohtupäeval!

Osvald Reier
Lk 1:26-38; Lk 1:1-17

18. Teisipäev
Tema seisab vaese paremal käel, et päästa tema hing
hukkamõistjate käest.       Ps 109:31
Jah, niihästi Pühitseja kui pühitsetavad on kõik ühe Isa
lapsed. Sel põhjusel Jeesus ei häbenegi neid hüüda
vendadeks.          Hb 2:11
Mind hukka mõistis inimeste kära, kuid Sa ei tõuganud
mind ära! Kui ma ei suutnud uskudagi Sind, Sa siiski
alandusid tõstma mind.  Milla Krimm
1Ts 5:16-24; Lk 1:18-25

19. Kolmapäev
Issand on sulle igaveseks valguseks ja su Jumal on su
hiilgus.         Js 60:19
Ristija Johannes pidi tunnistust andma, tunnistama
valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. Jh 1:7
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Valgus on võitnud nüüd tumedad varjud, murtud on ahelad
raudsed ja valjud, pilkane pimedus päevaks nüüd sai
Kristus kui valguse ilmale tõi. Elu on võidukas Kristuse
läbi, pärjaks saab meile Ta teotus ja häbi, kui Tema jälgedes
armastusteel astume otsani ustavuses.   Arved Paul
2Kr 1:18-22; Lk 1:26-38

20. Neljapäev
Kui Issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilmaaegu.

        Ps 127:1
Meie ei ole ju iseendast kõlblikud midagi lugema oma
teeneks, just nagu oleks see meist endist, vaid meie
kõlblikkus tuleb Jumalalt.           2Kr 3:5
Piibel peab tasadust ja alandlikkust inimese üheks
tähtsamaks jumalakartuse tunnuseks, sest see tähendab
inimese tahte allaheitmist Jumala tahtele.         Voldemar Ilja
Ilm 5:1-5; Lk 1:39-45

21. Reede
Pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha
peale.              Jl 3:1
Jeesus ütles: Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu
nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik,
mida mina teile olen öelnud.         Jh 14:26
Oh Sa elu Vaim, meil´ tule, vägev Jumal igavest, oma väega
meile ole päästjaks surma võimusest. Tuleb Sinust
valgustus, lõpeb ära pimedus. Õpeta meid eksituses õigeid
jälgi otsima, aita meid ka pimeduses tõe tee peal kõndida.
Anna, et saaks parandud, mis on enne eksitud.

       ULR 278:1,3. Heinrich Held
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Ilm 3:7,8,10,11(12); Lk 1:46-56

22. Laupäev
Ära kisu ilmaski mu suust ära tõesõna!       Ps 119:43
Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala
saladuste majapidajaiks.           1Kr 4:1
Armas taevane Isa, missugune suur, väärtuslik ja kallis
varandus Su Sõna on! Tee meid tähelepanelikuks selle
varanduse vastu, et me võiksime hoida Sind puhta, selge
ja võltsimatuna. Kaitse meid petiste ja valevaimude eest,
kes viivad Sinu Sõna juurest ära ja teevad hinge tühjaks.
Anna meile tarkust ja mõistlikkuse Vaimu, nii et me
tunneksime ära õiged karjased nende häälest, mis on Sinu
hääl, aga kardaksime ja põgeneksime nende eest, kes ei
räägi Sinu Sõna õigesti.              Johann Arndt
Ilm 22:16,17,20,21; Lk 1:57-66

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 130
Jutlus: Jh 1:19-23(24-28)

23. Pühapäev
Ärge pöörduge vaimude ja “teadjate” poole, ärge otsige
neid, et te ei saaks nende läbi roojaseks! Mina olen Issand,
teie Jumal!     3Ms 19:31
Tema on meid kiskunud välja pimeduse meelevallast ja
asetanud oma armsa Poja kuningriiki.           Kl 1:13
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Oh Sa valgus valgusest, kes meil’ Isast taevast antud,
palume Sind südamest, ava süda, suu ja kõrvad! Palved,
laulud, Jeesus, Sina, lase hästi korda minna!

KLPR 199:3. Tobias Clausnitzer

JÕULUÕHTU
Mt 1:(1-17)18-21(22-25); Rm 1:1-7; Lk 1:67-80
Jutlus: Hs 37:24-28

24. Esmaspäev
Kes rõhub viletsat, teotab tema Loojat.       Õp 14:31
Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on
ligidal!             Fl 4:5
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

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 2:1-14
Jutlus: Jh 3:31-36

25. Teisipäev
Ükski Siioni elanik ei ütle: “Ma olen nõder!” Rahvale,
kes seal elab, antakse süü andeks.         Js 33:24
Ingel ütles neile: Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan
teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile

Detsember

- 176 -



on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand
Kristus.     Lk 2:10-11
Sa koidutäht, Sa hellake, Sul hinges aset annan. Mu hinge-
rõõm, mu vennake, Sind südames ma kannan. Oh tule, armas
Jeesuke! Mu süda on Su sõimeke, mis tahan ehtida ja Sulle
valmistada.                              ULR 137:6. Johann Rist

2. JÕULUPÜHA
Jh 1:1-5(6-8)9-14; Hb 1:1-3(4-6); Lk 2:15-20
Jutlus: Js 11:1-9

ESIMÄRTER STEFANOSE MÄLESTUSPÄEV
Kallis on Issanda meelest tema vagade surm. Sinule ma
ohverdan tänuohvreid ja hüüan appi Issanda nime.

               Ps 116:15,17
Mt 10:16-22; Ap (6:8-15)7:55-60; Lk 2:15-20
Jutlus: 2Aj 24:19-21

26. Kolmapäev
Ärge kartke, püsige paigal, siis te näete Issanda päästet,
mille ta täna teile valmistab!                    2Ms 14:13
Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat
kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud
nii, nagu neile oli räägitud.          Lk 2:20
Nüüd Jumal oma au, mis arvamata, heidab Maria ihusse,
maailma seega päästab. See kõige vägevam mul tuleb
heldesti, saab lapsukeseks ta, see on mu Jeesuke! Kui
armsalt heliseb see minu kõrva sisse, mu kõva südant, meelt
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Ta võidab ära ise, see kaunis Jeesuke! Kes Teda armastab,
ei sure surres see, vaid surmas elu saab.

      Vennastekoguduse lauluraamat 1791

27. Neljapäev
Issand! Ära vihasta üleliia ja ära meenuta ülekohut
lõpmata: näe, vaata ometi - me kõik oleme ju sinu rahvas!

          Js 64:8
Kes usub Pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula
Poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala
viha.         Jh 3:36
Usk on Kristuse kindel ja kõrvalekaldumatu nägemine.

            Martin Luther
2Jh 1:1-6(7); Lk 2:21-24

28. Reede
Issanda päev on suur ja väga kardetav, kes suudaks seda
taluda? Aga veel nüüdki ütleb Issand: Pöörduge minu
poole kõigest südamest!      Jl 2:11-12
Issand kasvatagu teie armastust ja tehku see rohkeks
üksteise ja kõikide vastu, et kinnitada teie südameid olema
pühaduses laitmatud Jumala ja meie Isa palge ees, kui
meie Issand Jeesus tuleb.   1Ts 3:12,13
Sest olge rõõmsad! Teie nimed on kirjutatud taevasse.
Nüüd kuulutage armu imet, et kutsutud teid elusse. Kes
siin on uskund, armastanud, need Jumal üles kirjutab, ja
keda Tema kirja pannud, kes on, kes seda kustutab?

  Carl J. Philipp Spitta
Mt 2:13-18; Lk 2:25-35
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29. Laupäev
Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana!

    2Ms 20:16
Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige
ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad
saaksid armu.           Ef 4:29
Kus sa ka iial oled, sa seisad alati Jumala ees. Osvald Tärk
1Jh 4:11-16a; Lk 2:36-40
1. PÜHAPÄEV PÄRAST JÕULE
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema
kirkust.           Jh 1:14
Lk 2:(22-24)25-38(39-40); 1Jh 1:1-4; Ps 2
Jutlus: Jh 12:44-50

30. Pühapäev
Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on
jõudu seda teha!          Õp 3:27
Olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid.

          Jk 1:22
Rändan vaid kord läbi elu. Kõike head, mida teha võin,
kõike sõbralikkust, mida kellegi vastu võin osutada, lase
mind kohe teha. Ära lase mind midagi edasi lükata või
hooletusse jätta, sest lähen seda teed üksainus kord.

  Jaan Keller

VANA-AASTAÕHTU
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas
heldusest.         Ps 103:8
Lk 12:35-40; Rm 8:31b-39; Lk 2:41-52
Jutlus: Jh 8:31-36
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31. Esmaspäev
Mu silmad on lõppemas, igatsedes su ütlust; ma küsin:
Millal sa trööstid mind?      Ps 119:82
Meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes
meid on armastanud ja armust meile andnud igavese
julgustuse ja hea lootuse, julgustagu teie südant!

  2Ts 2:16-17
Jumal juhib maailma nii imelisel viisil, et seal, kus arvatakse
olevat surm ja kurat, seal on Ta kõige lähemal. Martin Luther
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V a n a  T e s t a m e n t

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

raamat
Rt Rutt

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

Ii Iiob
Ps Psalmid (Laulud)
Õp Õpetussõnad
Kg Koguja
Ül Ülemlaul
Js Jesaja
Jr Jeremija
Nl Nutulaulud
Hs Hesekiel
Tn Taaniel
Ho Hoosea
Jl Joel

Am Aamos
Ob Obadja
Jn Joona
Mi Miika
Na Nahum
Ha Habakuk
Sf Sefanja

Hg Haggai
Sk Sakarja
Ml Malaki

PIIBLIRAAMATUTE LÜHENDID

Teised lü h e n d i d :

    ULR Uus Lauluraamat, 1899
  KLPR Kiriku Laulu- ja

Palveraamat, EELK, 1991

A p o g r ü ü f i d

      Trk Saalomoni tarkuseaamat
   1Mak 1.Makkabite raamat
      Srk Jeesus  Siirak
      Jdt Juudit

U u s  T e s t a m e n t

Mt Matteuse evangeelium
M k Markuse evangeelium
Lk Luuka evangeelium
Jh Johannese evangeelium
Ap Apostlite teod

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

Gl Pauluse kiri galaatlastele
Ef Pauluse kiri efeslastele
Fl Pauluse kiri filiplastele
Kl Pauluse kiri koloslastele

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

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

Tt Pauluse kiri Tiitusele
F m Pauluse kiri Filemonile
Hb Kiri heebrealastele
Jk Jaakobuse kiri

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

Jd Juuda kiri
Ilm Johannese ilmutus



Eesti Evangeelse Vennastekoguduse
tegutsevad palvemajad

Endla tänava palvemaja
Endla 68, 10613 Tallinn.
Vastutav vend: Eenok Haamer
(tel 5056 187, e-post: eenok.haamer@eelk.ee).
Vastutav õde: Salme Niilisk
(tel 6608 004, e-post: info@vennaste.ee).
Kuulutustunnid: P 17.00.
Palvetunnid: T 18.00.
Hommikupalvused: N 7.00.
Palvemaja aastapäev: aug. viimane P.

Harku tänava palvemaja
Harku 48, 11612 Tallinn.
Vastutav vend: Jüri Pootsmaa
(tel 5140 860, e-post: margus.pootsmaa@eesti.ee).
Kuulutustunnid: K 18.00, P 15.00.
Piiblitunnid: kuu 2., 3. P 15.00.
Palvemaja aastapäev: okt. 3. P.

Kuusalu palvemaja
Soodla tee 12, 74601 Kuusalu, Harjumaa.
Vastutav vend: Jaanus Jalakas
(tel 5044 714, e-post: jaanus.jalakas@eelk.ee).
Kuulutustund: kuu viimane P 13.00.
Palvemaja aastapäev: 23.06.
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Mäeküla (Hageri) palvemaja
Hageri 79701, Raplamaa.
Vastutav vend: Agu Kaljuste
(tel 5664 1633, e-post: agukaljuste@hotmail.com).
Arne Mänd
(tel 5372 2033. e-post: arne2010@hot.ee).
Kuulutustunnid: kuu 3. P 10.30.
Palvemaja aastapäev: sept. 3. P.

Nabala palvemaja
Paekna küla 75401, Kiili vald, Harjumaa.
Vastutav vend: Jaane Lend
(tel 5663 6402, e-post: jaanelend@gmail.com).
Kuulutustunnid: kuu 4. P 15.00.
Palvemaja aastapäev: sept. 2. P.

Nissi palvemaja
Metsa 24, 76202 Nissi, Harjumaa.
Vastutav vend: Jüri Pootsmaa
(tel 5140 860, e-post: margus.pootsmaa@eesti.ee).
Kuulutustunnid: N 18.00.
Palvemaja aastapäev: nelipüha eelõhtul.

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



Pühalepa palvemaja
Pühalepa küla 92316, Pühalepa vald, Hiiumaa.
Vastutav vend: Lui Remmelg
(5649 0254, e-post: lui.remmelg@mail.ee).
Palvetunnid: kuu 3. T 18.00.
Palvemaja aastapäev: juuli viimane P.
Palvemaja internetis: www.pyhalepa.blogspot.com

Rapla (EELK Rapla koguduse pastoraat)
Kalda 2, 79513 Rapla.
Vastutav vend: Kalju Kukk
(tel 487 7326).
Kuulutustunnid:  kuu 2. ja 4. L 12.00.
Palvemaja aastapäev: esimesel nelipühal.

Saku-Tõdva palvemaja
Tõdva küla 75501, Saku vald, Harjumaa.
Vastutav vend: Tanel Ots
(tel 5663 6400, e-post: tanel.ots@eelk.ee).
Kalju Aruaas
(tel 5341 6370).
Kuulutustunnid: kuu 3. P 15.00.
Palvemaja aastapäev: okt. viimane P.
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1 K
2 N O

3 R
4 L
5 P
6 E
7 T �

8 K
9 N

10 R
11 L
12 P
13 E
14 T �

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

23 N
24 R O

25 L
26 P
27 E
 28 T
 29 K                Palvepäev

Veebruar

1 P �O Uusaasta

2 E
3 T O

4 K
5 N
6 R Kolmekuningapäev

7 L
8 P
9 E �

10 T
11 K
12 N
13 R
14 L
15 P
16 E �

17 T
18 K
19 N
20 R
21 L
22 P
23 E �

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

Jaanuar
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1 N �

2 R
3 L
4 P
5 E
6 T
7 K
8 N �

9 R
10 L
11 P
12 E
13 T
14 K O

15 N �

16 R
17 L
18 P
19 E
20 T
21 K
22 N �

23 R
24 L
25 P Paastumaarjapäev

26 E
27 T
 28 K
29 N
30 R
31 L �

Märts Aprill

1 P      Palmipuudepüha

2 E
3 T
4 K
5 N
6 R �           Suur reede

7 L
8 P  1. ülestõusmispüha

9 E  2. ülestõusmispüha

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
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1 R
2 L
3  P
4 E O�

5 T
6 K
7 N
8 R
9 L

10 P
11  E �

12 T
13 K
14 N O

15 R
16 L
17 P
18 E
19 T �

20 K
21 N
22 R
23 L O

24 P O         Jaanipäev

25 E
26 T
27 K �

28 N
29 R
30 L

1 T
2 K
3 N
4 R
5 L
6 P �

7 E
8 T
9 K O  Emadepäev

10 N
11 R
12 L
13 P O�

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               1. nelipüha

28 E �     2. nelipüha

29 T
30 K
31 N

Mai Juuni
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1 P
2 E
3 T �

4 K
5 N
6 R
7 L
8 P
9 E

10 T
11 K �

12 N
13 R
14 L
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 K
2 N �

3 R
4 L
5 P
6 E
7 T
8 K
9 N �

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

18 L
19 P
20 E O

21 T
22 K
23 N
24 R �

25 L
26 P
27 E
28 T
29 K
30 N
31 R �

Juuli August
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1 E
2 T
3 K
4 N
5 R
6 L
7 P
8 E �

9 T
10 K
11 N
12 R
13 L
14 P
15 E �

16 T
17 K
18 N
19 R
20 L
21 P
22 E �

23 T
24 K
25 N
26 R
27 L
28 P
29 E �

30 T
31 K    Usupuhastuspüha

1 L O

2 P
3 E
4 T
5 K
6 N
7 R
8 L �

9 P  Vanavanematepäev

10 E
11 T
12 K
13 N
14 R
15 L
16 P �

17 E
18 T
19 K
20 N
21 R
22 L �

23 P
24 E
25 T
26 K
27 N
28 R
29 L
30 P �

September Oktoober
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1 N          Pühakutepäev

2 R           Hingedepäev

3 L
4 P
5 E
6 T
7 K �

8 N
9 R

10 L
11 P O        Isadepäev

12 E
13 T
14 K �

15 N
16 R
17 L
18 P
19 E
20 T �

21 K
22 N
23 R
24 L
25 P
26 E
27 T
28 K �

29 N
30 R

DetsemberNovember
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1 L
2 P                  1. advent

3 E
4 T
5 K
6 N �

7 R
8 L
9 P                  2. advent

 10 E
11 T
12 K
13 N �

14 R
15 L
16 P                  3. advent

17 E
18 T
19 K
20 N �

21 R
22 L
23 P                  4. advent

24 E            Jõululaupäev

25 T             1. jõulupüha

26 K             2. jõulupüha

27 N
28 R � Süütalastepäev

29 L
30 P
 31 E
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