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Eesti Evangeelne Vennastekogudus

2014. aasta loosung

Minu õnn on,
et ma olen Jumalale ligi.
Ps 73,28

Saatesõna 284. väljaandele
Õnnelik on inimene, kelle Jumal on talle lähedal. Kui
Jumal on sinu juures, alles siis saad olla Tema lähedal. On
sul olnud ka sellist aega, mil Jumal ei ole sinu juures? Kas
sa tead, miks? Sageli inimene ise mõtleb Jumala endast
kaugele ja arvab Jumala süüdlaseks – nagu ei tahaks Jumal
temaga tegemist teha – ning on siis õnnetu. See on usu ja
usalduse küsimus.
Aasaf, kelle laulu viimasest salmist on 2014. aasta juhtloosungi sõnad, arvas esialgu, et õnn peitub nähtavas maailmas. Ta vaatas hoolega nii meeldivana tunduva maailma
eluviiside ja suhtumiste poole. Ta kadestas hooplejaid ja
õelaid, ent pöördus sealt ehmunult tagasi, kui Jumal sekkus.
Ainult Jumal suutis ta päästa hukatuse lävelt. Ta näitas laulikule ülbe maailma tulevikku.
Ainult Jumal suudab ka sind hoida hukatuslike valikute
ja otsuste eest. Ära karda, Issand ei pahanda sinu peale. Ta
on kannatlik ja juhib sind arusaamisele, mida tähendab, et
Ta on ikkagi sinu juures. Imeline Jumal, Ta on kohal ka siis,
kui Teda ei märgata. Kuid õnnelikuks saab alles see, kes
Teda märkab.
Mis peaks mind küll takistama olemast õnnelik?
Issand Jeesus, ilmuta mulle oma ligiolekut ja armastust!
Anna mulle usaldus Sinu vastu!
Eenok Haamer
Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem
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Ülevaade vennastekoguduse ajaloost
Vennastekoguduse (sks Brüdergemeine, ingl Moravian
Church) juured ulatuvad tagasi 15. sajandi usupuhastusliikumisse 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–4–

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. Vennastekogudusest sai siinse luterliku kiriku sisene äratusliikumine.
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
Zinzendorf Tallinnas, toetades mh eestikeelse Piibli trükkimist. 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 kitsendustele 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
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pärit vennastekoguduslikest perekondadest.
Paraku aga hakkasid just kõrgajal puhuma hernhuutlastele 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 vennastekogudustega, seda eriti Liivimaal. Palvemajad hakkasid tühjenema, 20. sajandi alguseks
olid vendade read kahanenud 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. Vennastekoguduse 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.
Täna kuulub ülemaailmsesse vennastekogudusse ligi
miljon liiget; kogudused asetsevad peamiselt Euroopas,
Aafrikas, Ameerika Ühendriikides ja Kariibimere saartel.
EEVK kuulub Herrnhuti Vennaste Uniteedi Euroopa Kon–6–

tinentaalprovintsi.
Vennastekoguduse õpetuslikuks põhialuseks on Piibel,
kuid sellele lisaks juhindutakse ka vanakiriklikest usutunnistustest ning hernhuutlikest, luterlikest ja reformeeritud
usutunnistuskirjadest (nt Augsburgi usutunnistus, M. Lutheri Väike katekismus, Heidelbergi katekismus jt). Eriliselt
rõhutatakse inimese isiklikku usku Jeesusesse Kristusesse
ning sellest lähtuvat osadust kristlaste vahel.
Vt lisaks: www.vennaste.ee; www.unitasfratrum.org;
www.ebu.de
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Näpunäiteid lugejale
3. mail 1728 andis N. L. 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. a. Ühe piiblisalmi vaimulikku
„mälumist“ tunti juba vanakiriklikus praktikas; Zinzendorf
väljendas sellega nii oma armastust Jumala Sõnasse kui ka
vastuseisu pühakirja hoolimatule lugemisele.
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 evangeeliumidele 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. Palveaegade jaotus
ülemaailmsete piirkondade vahel on järgmine:
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1.–18.01.
19. – 23.01.
24. – 31.01.
1.–7.02. 		
8.–25.02.
26.02.–14.03.
15.–22.03.
23.–31.03.
22.03. 		
1.–14.04.
15.–19.04.
20.04.–7.05.
8.–25.05.
26.05.–25.06.
26.06.–9.07.
10.–23.07.
24.07.–6.09.
7.09.–5.10.
6.10.–30.11.
1.–31.12.

USA lõunaosariigid
Costa Rica
Guajaana
Tšehhi
Suriname
Tansaania lääneosa, Kongo
Alaska
Euroopa mandriosa, Sternberg
Eesti
Lääne-India idaosa
Labrador
Jamaika, Kuuba, Kaimanisaared
Honduras
Lõuna-Aafrika
Suurbritannia, Põhja-India
Tansaania, Rukwa osa
Tansaania lõunaosa, Malawi
Nicaragua
Tansaania edelaosa, Sambia
USA põhjaosariigid
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Palveteemad igaks nädalapäevaks
Pühapäev: Jumala lunastustöö inimkonna heaks.
Tänu Jeesuse Kristuse ülestõusmise ja Jumala Sõna eest.
Palve Püha Vaimu meelevalla pärast evangeeliumi kuulutamisel ja õnnistuse pärast kuulajate üle. Pühapäeva pühitsemine. Vaimulik ärkamine ja vaimuliku elu uuenemine.
Kristlaste üksmeel ja vennaarmastus. Eestpalve erinevate
kirikute ja nende ühtse tunnistuse eest.
Esmaspäev: kiriku teenimistöö maailmas.
Üleilmne misjonitegevus. Usu, lootuse ja armastuse tunnistamine kõigile inimestele. Vaimulik kasvamine kogudustes,
ustavus evangeeliumi kuulutamisel ja sakramentide jagamisel. Kaastööliste ettevalmistamine kristlikuks teenimiseks
kirikus ja mujal ühiskonnas.
Teisipäev: perekond, kool, töö.
Abielu, perekond ja laste kasvatamine. Sugulased, sõbrad,
ristilapsed ja -vanemad. Lasteaiad ja koolid, kasvatajad ja
õpetajad. Usu edasiandmine järgmistele põlvkondadele.
Usuõpetus, pühapäevakool, kristlikud õppeasutused. Töö
kodus ja ametikohal. Igapäevane leib. Usu alalhoidmine ja
kinnitumine argipäevas.
Kolmapäev: meie ligimesed.
Naabrid, töö- ja ärikaaslased. Töötud. Trööst haigetele, surijatele, leinajatele ja meeleheites olijatele. Toetus puuetega inimeste, leskede ja üksikute, sõltuvuste all kannatajate,
nälgijate, vangide, kodutute, rõhumise ja vägivalla ohvrite
abistamiseks. Meditsiini- ja diakooniatöö. Hingehoid koguduses ja väljaspool seda.
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Neljapäev: ühiskond.
Rahu rahvaste ja rahvusgruppide vahel. Õiglus ja ausus
kooselus. Ühiskonna juhtivatel positsioonidel olevad inimesed. Riik, majandus ja kirik. Rahvuste ja rasside vahelise
vaenu ületamine. Välismaalased meie kodumaal. Põgenikud. Jumala loodu austamine. Vastututustundlik ümberkäimine inimkätesse usaldatud ressurssidega. Veel sündimata
lapse (loote) eluõiguse kaitsmine. Tarkus meditsiini võimaluste kasutamisel. Usk Jumala juhtimisse maailma sündmustes, Tema väesse kõiki haavu parandada.
Reede: meie kirik ja kogudus.
Tänu Jeesuse Kristuse lunastustöö eest ristil. Palve, et koguduses tekiks elav patutunnetus ja uueneks lootus Jumala halastusele. Püha Vaimu õnnistus koguduseliikmete seesmisel
tugevnemisel ja nende valmisolekuks osaleda jumalariigi
töös. Meelevalla palumine kõigile, kes on koguduses kutsutud evangeeliumi kuulutajateks ja hingehoidjateks. Need,
keda kiusatakse taga Kristuse pärast. Õnnistuse palumine
Loosungiraamatu koostajatele ja lugejatele. Loosungiraamatu kaasabi Jumala Sõna tundmisel ja kristlaste üksmeele
arendamisel.
Laupäev: tagasivaade nädalale ja tulevik.
Tänu Jumalale Tema andide ja juhtimise eest möödunud
päevadel. Palve eksimuste ja üleastumiste andestamiseks.
Eelseisev pühapäev, selle õige pühitsemine. Eestpalve Iisraeli, Jumala vana lepingu rahva eest. Jeesuse Kristuse kiriku
ettevalmistumine Issanda taastulekuks. Jumala tõotatud uus
taevas ja uus maa, rõõm eesootavast ülestõusmisest ja igavesest elust.
– 11 –

Jaanuar

JAANUAR
Kuu loosung: Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest ma
loodan sinu peale! Anna mulle teada tee, mida pean käima,
sest sinu poole ma tõstan oma hinge! 
Ps 143, 8
UUSAASTA
Ja 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 97
Jutlus: Fl 4,10-13(14-20)
1. Kolmapäev Ma andsin neile oma hingamispäevad kui
leppemärgi minu ja nende vahel. 
Hs 20,12
Jeesus ütleb: „Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja
oleks seda ülirohkesti.“ 
Jh 10,10
Kui jumalik vaimuvara on läinud kaotsi, ei päästa meid
mingid muud ponnistused. Ainus abi tuleb Kristuselt - loogem ühendus Temaga! 
Osvald Reier

2. Neljapäev Ärgu ma jäägu häbisse, sest ma otsin pelgupaika sinu juures! 
Ps 25,20
– 12 –

Jaanuar
Lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja
valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on
antud. 
Rm 5,5
Kõik maa peal osutab viletsusele või Jumala armule, jumalatu
inimese võimetusele või inimese võimele, kes elab Jumalaga.

Blaise Pascal
Jos 24,1-2a.13-18.25-26; Jh 2,1-12
3. Reede Olge tublid, kõik maa rahvas, ütleb Issand, ja tehke tööd, sest mina olen teiega, ütleb vägede Issand! Hg 2,4
Kui te taotlete vaimuandeid, siis püüdke, et teil oleks
neid küllaga koguduse ehitamiseks. 
1Kr 14,12
Õpeta mulle alandlikku meelt, Sa rahu Jumal, õpeta mind
järgima Sinu Poega, kes alandas ennast. Aita mul ustavalt
teha seda, mida Sa mulle teha annad, ilma et ma taotleksin
midagi, milleks ma ei ole kutsutud.
Johann Arndt
2Ms 2,1-10; Jh 2,13-25
4. Laupäev Ta oli niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse: ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast.  Js 53,3
Sest see, kes ütles: “Pimedusest paistku valgus!”, on
Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks
tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala
kirkusest. 
2Kr 4,6
Kõigeväeline Jumal, kingi mulle süda, mis julgeb Sind kohata, mis on valmis meeleparanduseks ja kahetsuseks. Tule
meie juurde kannatuse ja valuga, kui õnnes ja rahus oleme
Sulle selja pööranud. Tule meie juurde, sest me ise ei jõua
Sinu juurde tulla. Tule ja ära jäta meid üksi! Ernst Lootsma
1Ms 21,1-7; Jh 3,1-13
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2. PÜHAPÄEV PÄRAST JÕULE
Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema
kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde

Jh 1,14b
Lk 2,41-52; 1Jh 5,11-13; Ps 138
Jutlus: Rm 16,25-27
5. Pühapäev Vaata, Jumal on mu abimees, Issand on mu
hinge tugi. 
Ps 54,6
Ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.

2Ts 3,3
Issand, aita, et mu hing tunneks Sinust igal hommikul uuesti
rõõmu ja mu süda usaldaks Sind jälle. Sest Sina viid lõpule
selle, mida oled alustanud. Sa ei võta oma kätt minu pealt ära
ja Sinu õigus ei jäta mind maha.
Johann Kaspar Lavater
KOLMEKUNINGAPÄEV (EPIPHANIAS)
Kuid taas - käsk, millest ma teile kirjutan, on uus ning on
õige tema sees ja teie sees, sest pimedus möödub ja tõeline
valgus paistab juba. 
1Jh 2,8b
Mt 2,1-12; Ef 3,2-3a.5-6; Jh 3,14-21
Jutlus: 2Kr 4,3-6
6. Esmaspäev Mõtle minule, Issand, su head meelt mööda oma rahva vastu, tule mind katsuma oma abiga.

Ps 106,4
Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma
ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet.
– 14 –
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Lk 2,29-30
Pole olemas suuremat rõõmu kui teadmine, et meie töö ja
elu on Jumala teenistuses.
Martin Luther
7. Teisipäev Iga sõjakäras sõtkutud saabas ja veres vettinud vammus põletatakse tuleroaks. 
Js 9,4
Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil
olgu seljas õiguse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust! Ef 6,14-15
Võtan vastu, mis tuleb; palun vaid, et mulle antaks selleks
vajalikke võimeid.
Edith Stein
1Jh 3,1-6; Jh 3,22-30
8. Kolmapäev Laulge Issandale uut laulu tema kiituseks
maailma äärest! 
Js 42,10
Sakarias sai täis Püha Vaimu ja rääkis prohvetina: „Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma
rahva ligi ja toonud talle lunastuse!“ 
Lk 1,67-68
Siis usus vastu võtkem Ta kallist õnnistust, ja hoopis maha
jätkem kõik patuteenistus. Oh laulgem südamest ja „Hoosianna!“ hüüdkem ning inglitega kiitkem nüüd oma Jeesukest!
ULR 129:5. Bernhard Derschau
1Jh 2,12-17; Jh 3,31-36
9. Neljapäev Kui te maaomandi oma ligimesele müüte
või oma ligimeselt ostate, siis ärge üksteist tüssake!

3Ms 25,14
Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette! 
Rm 12,10
– 15 –
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Ma arvan, et põrgus on kord palju neid, kelle õpetus oli küll
puhas, aga elu ei olnud mitte puhas.
Osvald Tärk
Ef 4,17-24; Jh 4,1-14
10. Reede Otsekui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad.  Ps 103,13
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 4,10-11
Jeesuse Kristuse koolis hakkame meie Jumalat tundma,
Teda üle kõige armastama ja austama, Tema seadust pühaks
pidama ja eluteel täitma. 
Jakob Hurt
1Jh 1,5-7; Jh 4,15-26
11. Laupäev Issand, miks sa seisad kaugel, miks sa peidad ennast hädaajal? 
Ps 10,1
Kui nüüd Maarja jõudis sinna, kus oli Jeesus, langes ta
teda nähes ta jalge ette maha ja ütles talle: „Issand, kui
sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud.“

Jh 11,32
Jumal ei täida kõiki me lootusi, aga Ta täidab kõik me vajadused. 
Dietrich Bonhoeffer
Lk 1,67(68-75)76-79; Jh 4,27-38
Evangeelse Alliansi palvenädal
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1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. 
Rm 8,14
Mt 3,13-17; Rm 12,1-3(4-8); Ps 96
Jutlus: Js 42,1-4(5-9)
12. Pühapäev Ma ei peida enam oma palet nende eest,
sest ma valan oma Vaimu Iisraeli soo peale, ütleb Issand
Jumal. 
Hs 39,29
Kõik need usklikud ümberlõigatute hulgast, kes olid
Peetrusega kaasa tulnud, jahmusid sellest, et Püha Vaimu andi valati ka paganate peale. 
Ap 10,45
Tänu Jumalale, et taevariigis ei maksa meie väiklased määrused. Jumalariigis on ruumi suurtele vaimudele ja väikesed
inimesed võivad seal samasuguse õigusega aseme leida. Ka
meie võime igal ajal ja tunnil astuda Jumala teenistusse ja
tunda end Jumala riigi kodanikuna. 
Jaan Lattik
13. Esmaspäev Ära karda, armas mees, rahu olgu sulle!
Ole julge! Ole julge! 
Tn 10,19
Paulus kirjutab: „Ma ju igatsen teid näha, et ma võiksin
teile jagada mõnda vaimulikku andi teie kinnituseks, see
aga tähendab: teie keskel leida üheskoos julgustust mõlemapoolse usu, teie ja minu oma varal.“  Rm 1,11-12
Igatsen seda, et igaüks, kes on rängasti koormatud, saaks
kõik usaldada Jumala kätesse. 
Toyohiko Kagawa
Ap 10,37-48; Jh 4,39-42
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14. Teisipäev Kõik tema teod on tõde ja tema teed on õiged! Tema võib alandada neid, kes käivad kõrkuses.

Tn 4,34
Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. 
1Pt 5,6
Pole sugugi imestada, et kristliku evangeeliumi keskseks
ideeks on ja jääb isiku allutamine Kristusele. Ainult Tema
on küllalt suur ja valdav, et väärida tervet meie elu.

Evald Mänd
Jos 3,9-17; Jh 4,43-54
15. Kolmapäev Kaldu mu poole ja ole mulle armuline;
anna oma sulasele oma ramm! 
Ps 86,16
Apostlid ütlesid Issandale: „Kasvata meie usku!“

Lk 17,5
Jää, Issand, meisse oma püha Sõnaga. Viibi meie keskel
oma pühades sakramentides. Lase kogeda oma lähedust, kui
me palume Sind usus appi. Ühenda meid enesega oma risti
läbi. 
Ove Sander
Kl 2,1-7; Jos 1,1-18
16. Neljapäev Ta võttis enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. 
Js 53,4
Jeesus Kristus on lepitusohver meie pattude eest, kuid
mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest.

1Jh 2,2
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Ainult üks mu elu muudab, Kolgatal kes suri minu eest.
Tema veres pühitsetult suudan käia puhtalt ristiteed.

Laine Villenthal
Mk 10,13-16; Jos 2,1-24
17. Reede Issand on mu tugevus ja mu kiituslaul, ja tema
oli mulle päästjaks. 
Ps 118,14
Isa on meid kiskunud välja pimeduse meelevallast ja
asetanud oma armsa Poja kuningriiki. 
Kl 1,13
Meie oleme selle tänapäeval ära unustanud, et ristiusk ei ole
mitte ainult üks idee, üks tühine maailmavaade, mille poolt
me võime olla või mille vastu võime rääkida, vaid ta on elu.
Alles siis, kui me seda oleme ellu rakendanud, võime kontrollida endid, kas me tõesti oleme kristlased.  Harri Haamer
Lk 12,49-53; Jos 3,1-17
18. Laupäev Mu süda rõõmutseb Issandas. 
1Sm 2,1
Jääge minu armastusse! Seda ma olen teile rääkinud, et
minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks.

Jh 15,9.11
Me tahame tänada Jumalat, et meil on midagi kestvamat ja
kaalukamat kui vaid õpetus mateeria mõttetust ringkäigust
ja suurest tühjusest, kuhu inimene - tolmukübe - ruttab saatusliku paratamatusega. Me ei tarvitse olla elus tormajad,
vaid need, kelle otsingutele ja igatsusele Jumal oma lõpmatus armastuses vastu tuleb. 
Rudolf Kiviranna
Mt 6,6-13; Jos 4,1-5,1
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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 143
Jutlus: Hb 12,12-18(19-21)22-25a
19. Pühapäev Issand on varjupaigaks oma rahvale ja
kindlaks linnaks Iisraeli lastele. 
Jl 4,16
Jeesus palvetas: „Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära
maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest.“ J h 17,15
Kristus on põlatu sõber, hüljatu lootuselõõm, eksija kindlus
ja rahu, surija südamerõõm. 
Laine Villenthal
20. Esmaspäev Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen
kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma
olen pannud oma Vaimu tema peale, tema toob rahvaile
õiguse. 
Js 42,1
Jeesus ütles: „Te teate, et need, keda peetakse rahvaste
valitsejateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ärgu olgu teie
seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu
teie teenija.“ 
Mk 10,42-43
Ma tänan Sind, oh Jeesuke, et ennast surma andsid, ja minu
eest nii heldesti suurt valu, vaeva kandsid. Oh anna, et su
raske piin mu hinge trööstiks oleks siin, kui kustuvad mu
silmad. 
ULP 172:1. Johann Scheffler
5Ms 4,5-13; Jos 5,13-15
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21. Teisipäev Jumal ütles Moosesele: „Ära tule siia, võta
jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa!“

2Ms 3,5
Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust
saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!  Hb 4,16
Maailmas on vaid üksainus tõeline probleem: kuidas panna
inimesi uuesti hindama vaimulike asjade väärtust, kuidas
teha neid vaimulikult rahutuks ja valada neisse midagi gregooriuse koraali sarnast. Kas te mõistate, et inimene ei saa
enam elada ainult külmikutest, poliitikast, pangaarvetest või
ristsõnadest, ei saa! 
Antoine de Saint-Exupéry
Mk 2,23-28; Jos 6,1-10
22. Kolmapäev Issand on otsustanud teha teid enesele
rahvaks. 
1Sm 12,22
Jeesus ütleb: „Ära karda, sa pisike karjake, sest teie Isal
on hea meel anda teile kuningriik!“ 
Lk 12,32
Igavene, kõigeväeline Isa, Sinu kätte usaldame oma töö, mis
meil veel ees seisab, rõõmu, mille Sa annad, katsumused,
mis meid ootavad ning lõppeks ka oma viimse võitluse. Aita,
et iga päev viiks meid lähemale Sinule.  Samuel Stadener
Lk 16,14-17(18); Jos 6,11-27
23. Neljapäev Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve. 
Ps 145,13
Jumal on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma
hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku
kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. 
Ef 1,9-10
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Issand Jumal, Sina oled meie vankumatu lootus, Sinu tõotus
läheb täide. Lase meid jääda kindlaks Kristuse armus kuni
aeg täis saab. 
Christoph Blumhardt
Ap 15,22-31; Jos 7,1-26
24. Reede Ma annan teile uue südame ja panen teie sisse
uue vaimu. 
Hs 36,26
Jüngrid said täis rõõmu ja Püha Vaimu. 
Ap 13,52
Oh Püha Vaim nüüd täida meid Su imeväega, tee kuumaks
meie südamed Su armutulega; et sõna ja ka teoga me võiksime Sind austada. 
LTK 124:3
Jh 7,1-13; Jos 8,1-29
25. Laupäev Paganad, kes teil ümberkaudu alles jäävad,
saavad tunda, et mina, Issand, ehitan üles mahakistu ja
istutan uuesti laastatu. 
Hs 36,36
Jeesus palvetas: „Mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii
nagu meie oleme üks: mina neis ja sina minus, et nad
oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina
oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii
nagu sa oled armastanud mind.“ 
Jh 17,22-23
Taevane Isa, meil ühenda mõtted ja meeled; ühiselt kõlama
pane me südamekeeled! Armastusloit, nii nagu hommikukoit, lase meist kõrgele tõusta!

KLPR 232:1. Hugo Voldemar Pärno
5Ms 33,1-4(7.12-16); Jos 8,30-35
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Piiblipüha
3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Ja 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 41
Jutlus: Ap 10,21-35
26. Pühapäev Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kandnud kotka tiibadel ja
kuidas ma teid olen toonud enese juurde. 
2Ms 19,4
Paulus kirjutab: „Ma olen veendunud selles, et see, kes
teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse
Jeesuse päeva.“ 
Fl 1,6
Issand, Sinu armu abiga tahan Sind järgida. Ma ootan Sinu
juhtimist. Olles selle leidnud, lähen edasi kindlas usalduses.
Ja kui Sa ka mõnikord lased mul käia pimedal ja ohtlikul
teel, ei taha ma nuriseda, vaid ootan kannatlikult Sinu valgust. 
John Henry Newman
27. Esmaspäev Hea on Issand kõigile ja tema halastus on
üle kõigi tema tegude. 
Ps 145,9
Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu
aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole
palju enam väärt kui nemad? 
Mt 6,26
Ka maailma kõige rikkamal inimesel, kes on iial elanud,
tekib toidumure, kui ta Jumala ära unustab ja arvab, et ta
ise end ära toidab. seepärast ärgem ajagem halba ja väiklast
juttu, öeldes, et rikas on toidumurest vaba, vaene aga mitte.
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Ei, vaba on ainult see, kes rahuldudes inimene-olemisega
mõistab, et teda toidab taevane Isa; ja seda suudab mõista
nii vaene kui ka rikas. 
Søren Kierkegaard
Js 19,19-25; Jos 9,1-27
28. Teisipäev Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus,
kelle mõttes on pühad teekonnad. 
Ps 84,6
Kui Jeesus ei olnud enam kaugel sellest majast, saatis väeülem oma sõbrad talle ütlema: „Issand, ära tee
enesele tüli, sest ma ei ole väärt, et sina mu katuse alla
tuleksid! Seepärast ma ei ole ka ennast arvanud väärt
ise sinu juurde tulema, vaid ütle üksainus sõna, ja poiss
paraneb!“ 
Lk 7,6-7
Kui Sa mu peale halastad ja mulle sõbraks tuled, mind venna kombel armastad ja arstiks, toitjaks oled; siis patuhaavu
parandad ja vaevas seda kinnitad, kes Sinu peale loodab.

ULR 253:12. Johann Christian Lange
1Kn 17,8-16; Jos 10,1-15
29. Kolmapäev Aga sina, Petlemm Efrata, olgugi väike
Juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab
valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist, igiaegadest. 
Mi 5,1
Smürna koguduse inglile kirjuta: „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
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Jumal, Sinu imeannid tulevad meie tühjadele pihkudele. Sina
üksi annad head. Tule, täida meie viletsus!  Jürgen Henkys
Rt 1,1-8(9-15)16-19a(19b-21); Jos 11,1-15
30. Neljapäev Tema muudab aegu ja aastaid, tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid; tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. 
Tn 2,21
Kui te näete kõike seda sündivat, tundke, et Jumala riik
on lähedal! 
Lk 21,31
Loomulikult ei ole meie mõõdupuuks olukorrad. Olukord
on väljakutse. Mõõdupuuks on meie suhe Jeesuse Kristuse
kui peigmehega. Olukord ei anna norme, vaid võimaluse
realiseerida oma osadust Jeesuse Kristusega. Olukord on
nagu materjal, milles meie kristlaseks olemine omandab
konkreetse vormi. 
Joosep Tammo
Ap 13,42-52; Jos 11,16-23
31. Reede Mõni paiskab sõnu otsekui mõõgapisteid, aga
tarkade keel on terviseks. 
Õp 12,18
Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige
ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad
saaksid armu. 
Ef 4,29
Püha Vaim puhastab ja pühitseb kõige pealt meie keelt: valetamine, sõimamine, vandumine, teotamine, kurja kõnelemine kaob - tänu ja kiitus astub asemele. Püha Vaimu keel
on palvekeel. 
Mattias Johan Eisen
Lk 4,22-30; Jos 20,1-9
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VEEBRUAR
Kuu loosung: Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust,
vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks,
et kuuljad saaksid armu. 
Ef 4,29
1. Laupäev Tõuse, Jumal, mõista kohut maailma üle, sest
sina pärid kõik rahvad! 
Ps 82,8
Johannes kirjutab: „Ma nägin, ennäe: suur rahvahulk,
keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning Talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes.
Nad hüüdsid suure häälega: Pääste on meie Jumalal, kes
istub Troonil, ja Tallel!“ 
Ilm 7,9-10
Taeva poole juhatab surm mind päris isamaale; Ta kõik häda
lõpetab, annab võitja rõõmu mulle. Jeesus ise käib mu eel,
mis siis iial kardan veel!  KLPR 382:5. Benjamin Schmolck
Ilm 15,1-4; Jos 21,1-3.41-45
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4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. 
Ps 66,5
Mk 4,35-41; 2Kr 1,8-11; Ps 44
Jutlus: 1Ms 8,1-12
2. Pühapäev Teie vana eani ma olen seesama ja teie hallide juusteni ma kannan teid; mina olen teinud ja mina
tõstan üles, mina kannan ja päästan. 
Js 46,4
Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene
kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt.

2Kr 4,16
Kui on tarvis olla valvel, kui häda, valu ja torm väljas ei
luba unel tulla tuppa, siis on vaja, et keegi oleks meie kõrval. Inimesed ei jaksa kaua valvata, väsivad ära ja jätavad
meid maha. Jumala armastus aga ei väsi iial ära. Seepärast
olgu Jumal meie lähedal kesköötunnil.
Jaan Lattik
3. Esmaspäev Issanda, Iisraeli hajutatuid koguva Jumala
ütlus: „Ma kogun tema juurde veelgi, lisaks neile, kes
tema juurde on kogutud.“
Js 56,8
Kes sõna vastu võtsid, need ristiti, ning sel päeval lisati
nende hulka umbes kolm tuhat inimest. 
Ap 2,40-41
Kristuse kutse kõlagu meile kõigist ilmahäältest üle; Tema
kutse olgu meile kõige tähtsamaks kutsumiseks elus ja surmas, kodumaal ja võõrsil, rõõmus ja valus, vaesuses ja rikkuses, suures ametis ja väikses ametis, olgu kus tahes, olgu
ajal, mil tahes! 
Olaf Sild
Mt 21,18-22; Jos 22,1-20
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4. Teisipäev Jumal ütleb: „Minu nõu läheb korda ja ma
teen kõik, mis ma tahan.“ 
Js 46,10
Kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest. 
Gl 4,4
Mis imearmastus on see, et taeva jätsid maha ja tulid siia
ilmale, kus selge vaen ja viha! Kõik au ja väe siis jätsid Sa
ning tulid inimpalgega mu valu, surma kandma ja oma elu
andma. 
ULR 137:3. Johann Rist
Mt 8,28-34; Jos 22,21-34
5. Kolmapäev Ära levita valekuuldusi! Ära löö kätt õelaga, et sa ei saaks valetunnistajaks! 
2Ms 23,1
Pange maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks! 
1Pt 2,1
Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et me oma ligimese peale ei tunnista valet, teda ei reeda, keelt ei peksa
ega tõsta tema peale laimujutte, vaid et me teda vabandame,
räägime temast head ja kääname kõik asjad hea poole.

Martin Luther
Jr 5,20-25; Jos 23, 1-16
6. Neljapäev Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see
on iga inimese kohus! 
Kg 12,13
Te teete hästi, kui te tõepoolest täidate kuninglikku seadust kirjasõna järgi: Armasta oma ligimest nagu iseennast! 
Jk 2,8
Tähtis pole see, kui palju teed, vaid kui palju armastust paned oma tegudesse. 
Ema Teresa
Ap 28,1-8; Jos 24,1-15
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7. Reede Ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid,
meie aga Issanda, oma Jumala nime. 
Ps 20,8
Lapsed, hoiduge ebajumalate eest! 
1Jh 5,21
Jumalas on elu. Ja eluks võib nimetada ainult seda, milles
on Jumala südametukse. 
Konrad Veem
Lk 11,14-23; Jos 24,16-28
8. Laupäev Ma hüüan Jumala, Kõigekõrgema poole, Jumala poole, kes juhib mu asja. 
Ps 57,3
Vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus
ning läks tühja paika ja palvetas seal. 
Mk 1,35
Ei ole ühtki palvet, mida Jumal ei kuuleks. Ei ole ühtki palvet, millele Jumal jääks ükskõikseks. Usuinimesele on kõik,
mis pärast palvetamist sünnib, Jumala vastus palvele. Ja Jumala vaikimine on samuti vastus, et palvetaja oma südame
mõtted ja soovid võtaks uuesti läbi katsuda.  Konrad Veem
Js 51,1-6; Jos 24,29-33
VIIMANE PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid,
aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema
auhiilgust. 
Js 60,2
Mt 17,1-9; 2Kr 4,6-10; Ps 54
Jutlus: 2Pt 1,16-19(20-21)
9. Pühapäev Õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika
otsivad. 
Ps 2,12
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Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? 
Rm 8,35
Isa taevas, kiitus ja tänu olgu Sulle ustavuse eest minu elus.
Sina oled mulle palju head teinud. Luba ka raskusi Sinu
käest vastu võtta. Sina ei pane mulle rohkem peale, kui suudan kanda. Sina lased oma lastele kõik kasuks tulla.

Dietrich Bonhoeffer
10. Esmaspäev Tõstke oma silmad ja vaadake kõrgusse:
kes on loonud need seal? Tema, kes nende väe viib välja täiearvuliselt, kes nimetab neid kõiki nimepidi. Tema
suure väe ja võimsa jõu tõttu ei puudu neist ainsatki.

Js 40,26
Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu, oli elu, ja elu
oli inimeste valgus. 
Jh 1,3-4
Inimesed tulevad ja lähevad. Olud muutuvad ja kaovad.
Üksnes Jumal on igavene. Tema kõikidele antud püha Sõna
kehtib. 
Konrad Veem
2Kr 3,(9-11)12-18; Ef 1,1-6
11. Teisipäev Sest sinu juures on eluallikas, sinu valguses
me näeme valgust. 
Ps 36,10
Jeesus hüüdis: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja
joogu!“ 
Jh 7,37
Elu ja igaviku küsimuses oleme kõik individuaalselt
vastutavad Jumala ees. Igaüks peab ise rahu tegema Jumalaga. Keegi ei saa teise eest seda teha. Sellepärast on
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igaühe elu tähtsamaks ülesandeks tema isiklik vahekord
Jumalaga. 
Uno Plank
Jh 1,43-51; Ef 1,7-10
12. Kolmapäev Kellelgi pole meelevalda surmapäeva üle.

Kg 8,8
Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud,
vaid nagu targad, kasutades aega õigesti. 
Ef 5,15-16
Meie õnn on, et Jeesus ei ole veel tulnud kogu aus ning hiilguses, Ta ei ole veel tulnud kohtumõistjana. Seega on meile
kingitud armuaeg, antud võimalus kasutada seda patuste
Õnnistegija vastuvõtmiseks ja endale igaveseks õnnistuseks. 
Albert Soosaar
Jh 3,31-36; Ef 1,11-14
13. Neljapäev Issand, sa päästad inimesi ja loomi.

Ps 36,7
Ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. 
Rm 8,21
Issand, Sinu hoolitsusel muutub maailm. Täname Sind, et
me ei ole jumalatu maailma ega ka meelevaldsete olukordade vangid. 
Jörg Zink
Ilm 1,(1.2)3-8; Ef 1, 15-23
14. Reede Ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma
elanike peale kaastunde ja anumise vaimu.  Sk 12,10
Jeesus ütleb: „Kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid
kogu tõesse.“ 
Jh 16,13
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Kõnele, Issand, Sinul on igavese elu sõnad. Kõnele mu hinge lohutuseks ja mu elu parandamiseks, Sinu kiituseks ja
auks ja igaveseks kasuks. 
Thomas Kempisest
Jh 8,12-20; Ef 2,1-10
15. Laupäev Ära põlga Issanda karistust ja ärgu olgu sulle vastumeelne tema noomimine. 
Õp 3,11
Hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult. 
1Pt 5,2
On nõtrust meil, siis Tall on tugev; meil vaesust, Issand rikas on. Ka imetegudelt Ta vägev, kel peas on kallis võidukroon. Eks jõua Tema aidata, kes kõik võib ülal pidada?

ULR 472:6. Johann Jakob Rambach
4Ms 6,22-27; Ef 2,11-22
3. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (SEPTUAGESIMAE)
Pööra, mu Jumal, oma kõrv ja kuule, ava oma silmad ja vaata meie hävingut ja linna, millele on pandud sinu nimi, sest
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 51
Jutlus: Rm 9,14-24
16. Pühapäev Igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb. 
Jl 3,5
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Jeesus ütleb: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te
iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel.“

Jh 16,23
Miks Jumal kummardub nõrkade ja viletsate üle? Nad ootavad Teda. Neil ei ole muud aitajat. Ja ta annab neile abi,
kuna nad peavad panema oma lootuse ainuüksi Isa vägevuse ja suuruse peale. 
Basilea Schlink
17. Esmaspäev Teie patud hoidsid hea teist eemal. J r 5,25
Valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust. Hb 12,15
Oh Issand, vägev võidumees, meid hoia oma armu sees ja
valgusta ning juhata, kui kurjaga on võidelda.

Böömimaa vennad
Lk 19,1-10; Ef 3,1-13
18. Teisipäev Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks
meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi
süüteod tulla tema peale. 
Js 53,6
Kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka,
hakkas tal neist hale, sest nad olid nagu lambad, kellel ei
ole karjast. 
Mk 6,34
Minu Jumal, Sind ma otsin oma paljudel teedel, aga ma ei
leia Sind, kuhu ma ka ei pöörduks, kui Sina mulle väravat ei
ava. Sina ise oled värav. Sellest läbi tahan ma astuda ja leida
Sind. 
Jörg Zink
Hb 12,12-17; Ef 3,14-21
19. Kolmapäev Mina olen sind istutanud heaks viinapuuks täiesti puhtast seemnest; kuidas sa küll oled muu– 33 –
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tunud mulle võõraks kärbunud viinapuuks? 
Jr 2,21
Palulus kirjutab: „Ma imestan, et teie nii ruttu pöördute ära temast, kes teid Kristuse armu kaudu on kutsunud, mingi teistsuguse evangeeliumi poole.“ Gl 1,6
Mis puutub kristlikku usutunnistusse, siis tuleb rõhutada, et
siin on tegemist lausetega, mis pole tänaseks ega homseks,
vaid mis ühendavad aastatuhandeid; niihästi neid põlvkondi, mis on olnud enne meid ristikoguduse algusest peale, kui
ka neid, mis järgnevad meile maailma-ajastu otsani.

Peeter Põld
Mt 10,40-42; Ef 4,1-6
20. Neljapäev Ära siis jäta mind maha, Jumal, kui ma
lähen vanaks ja halliks, kuni ma kuulutan sinu käsivart
praegusele põlvele ja su vägevust kõigile järeltulijaile!

Ps 71,18
Seal oli ka prohvet Hanna, Penueli tütar, Aaseri suguharust, kes oli kõrgesse ikka jõudnud. Ta oli mehega elanud seitse aastat pärast oma neitsipõlve. Tema tuli sel
tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest
kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. Lk 2,36.38
Ole ustav surmani! Issand elukrooni annab, võitlemisest viimati rahumaale sinu kannab. Ära väsi iialgi, ole ustav surmani! 
KLPR 449:1. Hugo Viktor Karl Wühner
1Kr 3,(1-3)4-8; Ef 4,7-10
21. Reede Sina, Iisraeli lootus, tema päästja hädaajal.
Mispärast sa oled nagu võõras maal või nagu rändur,
kes lööb telgi üles ainult ööbimiseks? 
Jr 14,8
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Ja sündis, et jüngrite vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas. Ent nende silmi
peeti, nii et nad ei tundnud teda ära. 
Lk 24,15-16
Jeesus, kui suur on Sinu kannatlikkus, millega Sa oma rahvast juhatad ja kannad. Kui suur on Su tarkus, millega Sa õigust mõistad. Õpeta mind olema valmis Sind teenima. Muu
jätan Sinu hooleks. 
Johann Bengel
Jh 2,13-22; Ef 4,11-16
22. Laupäev Issand, sina oled mu pelgupaik, mu osa elavate maal! 
Ps 142,6
Usu läbi Kristusesse Jeesusesse on meil julgus ja usaldav
ligipääs Jumalale. 
Ef 3,12
Issand Jumal, taevane Isa, Sina andsid oma Poja hirmu ja
ahastuse sisse, et meile Tema läbi rahu tuleks. Aita meid, et
me ainult Temale rajaksime oma usujulguse ja nõnda leiaksime rahu oma hingele. 
Henrik Schartau
1Kr 1,26-31; Ef 4,17-24
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 99
Jutlus: Ap 16,9-15
23. Pühapäev Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand
tõmbab tema neist kõigist välja. 
Ps 34,20
Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me
oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel; meid kiusatakse
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taga, kuid me pole hüljatud. 
2Kr 4,8-9
Ebaõigluse all kannatamine ei kahjusta ühtegi kristlast, aga
ebaõigluse tegemine kahjustab küll.  Dietrich Bonhoeffer
24. Esmaspäev Kui ma vaikisin, nõrkesid mu luud-liikmed mu päevasest oigamisest. Sest päevad ja ööd oli su
käsi raskesti mu peal. Oma patu ma andsin sulle teada
ja oma pahategu ma ei katnud kinni. 
Ps 32,3.4.5
Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus,
kes laostub petlike himude käes, ning saada uueks oma
mõttelaadilt. 
Ef 4,22-23
Jumala elavakstegev arm uuendagu sind iga päev Püha Vaimu läbi. Järgigu teised oma seisukohti. Sina järgi Issandat!

Urho Muroma
5Ms 32,44-47; Ef 4,25-32
25. Teisipäev Mina, mina olen Issand, ei ole muud päästjat kui mina. 
Js 43,11
Meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, andku teile tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel.

Ef 1,17
Kes Jeesuse on leidnud, see on omandanud suure aarde, ta
on leidnud varanduste varanduse. 
Thomas Kempisest
2Ms 7,1-13; Ef 5,1-14
26. Kolmapäev Issand mõistab kohut maailma äärtele,
annab rammu oma kuningale. 
1Sm 2,10
Jumal äratas üles Kristuse surnuist ja pani istuma oma
paremale käele taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja mee– 36 –
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levalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul.

Ef 1,20-21
Kristus, Sina oled võitnud surma, põrgu väravad. Sa, kes
surmahauast tuled, päästsid surma alamad. Tema riik on
otsa saanud, Jeesus on ta hävitanud, tema väe hukanud,
tema võimu kaotanud. Nüüd on rahu hirmuta, ristirahvas,
rõõmusta! 
ULR 217:2. Johann Rist
Mk 6,1-6; Ef 5,15-20
27. Neljapäev Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu! 
5Ms 30,19
Andke endid lepitada Jumalaga! 
2Kr 5,20
Tegevus, mis ei talu Jumala lähedalolu, on üks viis surma
teenida. Ei maksa leppida surma käsilaseks olemisega.

Fanny de Sivers
Lk 6,43-49; Ef 5,21-33
28. Reede Saul ütles Taavetile: „Kui keegi leiab oma vaenlase, kas ta laseb teda heaga ära minna? Issand tasugu
sulle heaga selle eest, mis sa täna mulle tegid!“1Sm 24,20
Jeesus ütleb: „Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, õnnistage neid, kes teid neavad,
palvetage nende eest, kes teid halvustavad!“  Lk 6,27-28
Ristiinimese kohus on tulla appi kannatajale isegi siis, kui
too on tõugatud viletsusse usu, kõlbluse või inimsuse kaitsmise ettekäändel! Ristiinimese kohus on osa võtta isegi
süüdlase saatusest. 
Evald Saag
Jh 12,34-36(37-42); Ef 6,1-4
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MÄRTS
Kuu loosung: Jeesus Kristus ütleb: Sellest tunnevad kõik, et
te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.  Jh 13,35
1. Laupäev Issand ütleb: „Et ta minusse on kiindunud,
siis ma päästan tema.“ 
Ps 91,14
Jeesus palvetas: “Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult
ära! Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma!”
Siis ilmus talle ingel taevast teda kinnitama.  Lk 22,42-43
Usk ei ole mingi harrastus, vaid kogu elu haarav jõud. Lõpuks on võitjate seas vaid need, kellele usk Jeesusesse oli
elu ja surma küsimus. 
Osvald Tärk
Mt 13,31-35; Ef 6,5-9
1. märts 1457 - Vennaste Uniteedi algus Böömimaal
PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (ESTOMIHI)
Aga võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: “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: Js 58,1-9a
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2. Pühapäev Nad ei saanud tunda janu, kui Issand viis
neid läbi kõrbete: ta laskis neile kaljust vett voolata.

Js 48,21
Jeesus ütles: „Kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle
annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks.“

Jh 4,14
Issand, meie Jumal! Sina oled meile kinkinud oma armsas
Pojas mitte vähem kui iseenda ja kõik, mis Sina oled. Võta
meid nii nagu oleme. Julgusta meid meie nõtruses. Muuda
meie vaesus rikkuseks oma külluses! 
Karl Barth
3. Esmaspäev Issanda lunastatud pöörduvad tagasi.
Rõõm ja ilutsemine valdavad neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära. 
Js 51,11
Te rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate mõnda aega
kurvastama mitmesugustes kiusatustes. 
1Pt 1,6
Ei tohi alluda melanhooliale ja kibestumisele. Täna kõige
eest! 
Aino Gundersen
Lk 13,31-35; Ef 6,10-17
4. Teisipäev Taavet kinnitas ennast Issandas, oma Jumalas. 
1Sm 30,6
Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse!  Gl 5,1
Tõde, mis teeb vabaks, ei tähenda mitte ainult intellektuaalset teadmist Jumalast ja Tema loomingust, vaid sisemist
küpsemist Jumala valguses, jumalikustumist juba selles
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maailmas, kokkukuuluvust Kristusega. 
Lk 5,33-39; Ef 6,18-24

Fanny de Sivers

Algab kannatusaeg
5. Kolmapäev Nad võitlevad sinu vastu, aga nad ei saa
võimust su üle, sest mina olen sinuga, ütleb Issand, ja ma
päästan sinu. 
Jr 1,19
Ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid võimalust Jeesust hukata, sest nad kartsid teda, kuna kogu rahvas oli
hämmastunud tema õpetusest. 
Mk 11,18
Tulles Kristuse juurde, satume paratamatult väljapoole.
Need, kes on ennast sidunud Kristusega, märkavad, kuidas
neid mõnigi kord võõristama hakatakse.  Joel Luhamets
Mt 6,16-21; Jh 11,1-10
6. Neljapäev Kes armastavad sinu päästet, need öelgu
alati: „Suur on Jumal!“ 
Ps 70,5
Jeesus ütles pimedale: „Näe jälle! Sinu usk on su päästnud!“ Ja otsekohe nägi ta jälle ja läks temaga kaasa
Jumalat ülistades. Ja kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis
Jumalat. 
Lk 18,42-43
Kes ei suuda tunnistada võimatu võimalikkust Jumala juures, peab jääma uskuma oma mõistuse kõikesuutvusesse.

Toomas Paul
Sk 7,2-13; Jh 11,11-19
Ülemaailmne naiste palvepäev
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7. Reede Nad lugesid raamatut, Jumala Seadust, peatükkide kaupa ja andsid seletust, nõnda et loetust aru saadi.
 Ne 8,8
Suur rahvahulk kuulas Jeesust meeleldi. 
Mk 12,38
Igal pühapäeval, kui helisevad kirikukellad, helisevad nad
ka sulle! Nendes heliseb kaasa Jumala armastus, mis sindki
kutsub kaasa rahuallikale. Tee selle juurde läheb Tema kaudu, kes on tõotanud anda meile rahu, mida maailm ei saa
anda ega meilt seda ka võtta. Seepärast ära lase Teda mööda
minna. Rutta Tema juurde. 
Rudolf Kiviranna
Jh 8,21-30; Jh 11,20-27
8. Laupäev Oh Issand, sina oled suur ja kardetav Jumal,
kes peab lepingut ja osutab heldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Me oleme pattu teinud
ja eksinud. 
Tn 9,4-5
Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! 
Jk 5,16
Kui ma palvetan kellegi eest, siis teen talle ühe korvamatu teene - ma mõtlen tema peale. Ma lähen tema juurde
ja kuigi ma oma kätt ei tõsta, silitan ja paitan mured tema
südamest. Ma aitan kanda tema risti, seisan tema kõrval ja
mis kõige tähtsam - viin tema taeva alla. Avatud taeva alla...

Harri Haamer
Tn 5,1-7.17-30; Jh 11,28-45
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1. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (INVOCAVIT)
Kes teeb pattu, on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest
peale. 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: Jk 1,12-18
9. Pühapäev Jumala käes on mu pääste ja mu au. Ps 62,8
Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus
Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast
esimene olen mina. 
1Tm 1,15
Mõtle tänu ja rõõmuga, et ülestõusnud Jeesus on toonud
sullegi pattude andeksandmise rahu ja rõõmu, kui sa seda
siiralt igatsed ja vastu võtad. 
Albert Soosaar
10. Esmaspäev Ei ma sure, vaid jään elama, ja jutustan
Issanda tegusid. 
Ps 118,17
Paulus kirjutab: „Meil oli meie endi arvates surmakäsk
juba käes, et me ei loodaks endi, vaid Jumala peale, kes
surnud üles äratab.“ 
2Kr 1,8-9
Usk on najatumine tugevale. 
Karl Raudsepp
1Jh 3,7-11(12); Jh 11,46-57
11. Teisipäev Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole. 
Ps 34,16
Jeesus ütles: „Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust
oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja
ööd, kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile,
küll ta muretseb neile peatselt õiguse!“ 
Lk 18,7-8
Armas Jeesus, ära lase meid kasvada ilmaski nii suureks ja
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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
Ii 1,1-22; Jh 12,1-11
12. Kolmapäev Inimesepoeg, kõik mu sõnad, mis ma sulle räägin, võta südamesse ja kuule neid oma kõrvaga!

Hs 3,10
Jeesus ütles: „Jah, õndsad on need, kes Jumala sõna
kuulevad ja seda järgivad.“ 
Lk 11,28
Kõiki prohveteid on peetud meeletuiks, aga nad on läinud
edasi oma teed. Jumala riik on jäänud oma aulisuses püsima ja ta jääb sinu südant õnnistavalt puudutama, erutama
ja varjama, kui oled valmis selle riigi pärast minema edasi
kõigest hoolimata. 
Harri Haamer
1Kr 10,9-13; Jh 12,12-19
13. Neljapäev Jumal ütles: “Saagu valgus!” Ja valgus sai.

1Ms 1,3
Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. 1Jh 2,8
On Jumal meie poolt, kes võib ja julgeb siis veel olla meie
vastu? Kui päike tõuseb, missugune öö ja pimedus suudab
astuda vastu sellele mehisele tulijale? Isegi kõige tihedam
udu ja raskem pilv ei jaksa takistada päikesekiirte tulekut ja
teed. Ei jõua ka kõik inimlapse vastased kokku tagasi suruda Jumala aitavat kätt ega peletada eemale suurt armastuse
imejõudu, millega Jumal meid siiski on õnnistanud ja trööstinud. 
Jaan Lattik
Jk 4,1-10; Jh 12,20-26
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14. Reede Teie olete Issanda, oma Jumala lapsed. 5Ms 14,1
Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma Poja Vaimu, kes hüüab: „Abba! Isa!“ Gl 4,6
Issand, aita, et mu tänased teod ja sõnad kellelegi kahju ei
tooks, vaid et need oleksid peegeldus Sinu armastusest ja
halastusest. 
Rita R. Snowden
Hb 2,11-18; Jh 12,27-33
15. Laupäev Mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava
Jumala poole. 
Ps 84,3
Isa ütles: „Tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange
mu pojale selga ja andke talle sõrmus sõrme ja jalatsid
jalga, ja tooge nuumvasikas, tapke see ja söögem ning
olgem rõõmsad!“ 
Lk 15,22-24
Kõikvõimas Jumal, anna, et me Sinu suurt heldust ei põlgaks ja meie kõrvad ei oleks lukus Sinu kutsele. Pane meid
Sind teenima nõnda, et Sinu nimi saaks ülistatud kogu meie
elu kestel. Ja kui me Sinu vastu eksime, siis pööra meid õigele teele tagasi. 
Johann Calvin
Ilm 20,1-6; Jh 12,34-36
Palvepäev tagakiusatud kristlaste eest
2. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (REMINISCERE)
Ent 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 35,1-16
Jutlus: Hb 11,8-10
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16. Pühapäev Ma olen olnud kättesaadav neile, kes mind
ei ole nõudnud; ma olen olnud leitav neile, kes mind ei
ole otsinud. 
Js 65,1
Palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest. 
Ef 6,18
Mu poole pöördu, Jumal, Sa ja kuule palveid armuga; mul
appi, Jeesus, tõtta, mind häda seest ja surma käest Sa armust
päästa võta! 
ULR 28:2. Adam Reusner
17. Esmaspäev Parandage oma eluviise ja tegusid, siis ma
jätan teid elama siia paika! 
Jr 7,3
Olge armulised, nagu teie Isa on armuline! Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! Ärge mõistke
hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka! Andke andeks, ja
teile antakse andeks! 
Lk 6,36-37
Viha ja kurjusega täidetud maailmas ei ole kerge olla armastav ja andestav inimene. Kuid kuidas teisiti on võimalik
inimesel, kes suhtub meisse antipaatiaga, uskuda Kristuse võitu, kui meie elus pole sellest võidust midagi näha?
Kuidas saab ta uskuda Kristuse armastusse, kui see puudub
meie elus? Kristuse evangeelium ei saa olla usutav, kui ta ei
avaldu meie juures elujõuna. 
Uno Plank
Jr 26,1-3.7-16.24; Jh 12,37-43
18. Teisipäev Issand, võta kuulda mu sõnu, pane tähele
mu ohkamist! Kuule mu appihüüdu, sest sinu poole ma
palvetan! 
Ps 5,2-3
Oma maise elu päevil ohverdas Jeesus palumisi ja anu– 45 –
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misi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda
võis päästa surmast, ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. 
Hb 5,7
Sinu haavad kinnitavad kõige hingehäda sees, vaim ja süda
elu saavad nende sisse vajudes. Olgu mul ka häda käes, süda
rõõmus Sinu väes, sest Sa saatsid mulle abi oma surmavaeva läbi. 
ULR 170:4. Johann Heermann
Ii 2,1-10; Jh 12,44-50
19. Kolmapäev Ma päästan nad kõigist nende asupaigust, kus nad on pattu teinud, ja puhastan nad. Ja nad
on mulle rahvaks. 
Hs 37,23
Jeesus Kristus on loovutanud iseenda meie eest, et meid
lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale pärisrahvaks, innukaks headele tegudele. 
Tt 2,14
Kui Issand võtab ära oma varjava käe, oleme paisatud
kurjuse võimusesse. Kui Ta laseks inimestel lõigata kõike
seda, mida nad on külvanud, oleks palju enam pisaraid.

Urho Muroma
2Ms 17,1-7; Jh 13,1-11
20. Neljapäev Kardetavate tegudega vastad sa meile õigluses, sa meie pääste Jumal. 
Ps 65,6
Jeesus ütleb: „Kui te midagi minult palute minu nimel,
siis ma teen seda.“ 
Jh 14,14
Sõber, kui sina ei või jätta oma lastele päranduseks raha ega
vara, ära ole selle pärast mures. Pea aga meeles, et sa ööd ja
päevad paluksid nende eest, nii et võiksid jätta neile suure
pärandusena hulga Jumala kuuldud palveid, mis saadavad
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neid kogu nende elu. 
1Jh 1,8-2,2(3-6); Jh 13,12-20

Ole Hallesby

21. Reede Issand on kuningaks kogu maale. Sel päeval
on Issand ainus ja tema nimi on ainus. 
Sk 14,9
Meie jaoks on ometi ainult üks Jumal, Isa, kellest on
kõik asjad, ja meie tema juurde teel, ning üks Issand,
Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik, ja ka meie tema läbi.

1Kr 8,6
Suur oled Sa, oh Issand, ja imelised on Sinu teod; sõnadest
jääb puudu, et laulda kiitust Sinu imedele. Sest oma heatahtlikkuses kutsud Sa kõik olematusest olemisse, oma väega
hoiad Sa oma loodut vaos ja valitsed maailma.

Vene õigeusu kirikust
Lk 9,43b-48; Jh 13,21-30
22. Laupäev Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal
tegevusel taeva all. 
Kg 3,1
Võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule
kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast.“

Lk 18,31
Sa mulle appi tulid ja oma peale võtsid mu suured patusüüd.
Sind tapatalleks tehti, nii sain ma surmast lahti, Su valu kosutab mind nüüd. 
ULR 197:6. Paul Gerhardt
Gl 2,16-21; Jh 13,31-35
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3. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (OCULI)
Aga Jeesus ütles: “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 35,17-28
Jutlus: 1Kn 19,1-8(9-13a)
23. Pühapäev Ainsatki sõna ei langenud tühja kõigist
neist headest sõnadest, mis Issand oli rääkinud Iisraeli
soole, vaid kõik läks täide. 
Jos 21,45
See tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele,
kes on eemal, keda iganes Jumal, meie Issand, enese
juurde kutsub. 
Ap 2,39
Jumal ise on juhtinud sinu jalgu ja hoidnud su teerada. Ikka
ja jälle on Ta sind täitnud ja pole kunagi oma heldusega
kokku hoidnud. Ära siis ole nüüd hirmul, arg ega rammetu
ning ära kõhkle iga oma sammu pärast! Jumal, kes sind on
alati saatnud, tuleb kaasa ka tulevikku.  Wolfram Böhme
24. Esmaspäev Mu süda muutub mu sees, ühtlasi ärkab
mu halastus. Ma ei tee teoks oma tulist viha, sest ma olen
Jumal, aga mitte inimene, ma olen su keskel Püha.

Ho 11,8.9
Kus patt on suurenenud, seal on arm saanud ülirohkeks.

Rm 5,20
Oleme kadunud, kui Su arm meid ei otsi ega päästa. Oleme
hukkunud ka siis, kui Sa ei jäta meid armusse. Nõnda saagu
me tugevaks Sinus, et suudaksime vendade ja õdedena seista kurjale vastu. Mitte meie, vaid Sina meis.  Ove Sander
Lk 14,(25-26)27-33(34-35); Jh 13,36-38
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25. Teisipäev Inimsüdames on palju kavatsusi, aga Issanda nõu saab teoks. 
Õp 19,21
Kui Paulus ja Barnabas jõudsid Müüsiani, püüdsid nad
matkata Bitüüniasse, aga Jeesuse Vaim ei lubanud.

Ap 16,7
Usaldus võib hinge vaigistada. Kui püüame kinni linnu ja
hoiame teda peos, tunneme, kuidas ta väike süda taob hirmu
tõttu, kuigi me ei tee talle kurja. Kui aga õpetame sellesama
linnu ennast usaldama, siis võib ta kartmatult inimese peo
pealt toitu võtta. Vaja on usaldust. 
Osvald Tärk
Ii 7,11-21; Jh 14,1-7
26. Kolmapäev Minu käsi on rajanud maale aluse ja mu
parem käsi on laotanud taeva; kui ma neid hüüan, siis
nad astuvad üheskoos ette. 
Js 48,13
Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere
ja vete allikad! 
Ilm 14,7
Meid aidatakse, kui lapselikus usalduses tuleme elava Jumala
juurde ja ütleme Talle: “Üksianus sõna Sinu suust võib meid
päästa!” Ja siis sünnivad imed meie elus. 
Harri Haamer
Mk 9,38-41(42-47); Jh 14,8-14
27. Neljapäev Issand ütles Kainile: „Mis sa oled teinud?
Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole!“

1Ms 4,10
Kuulge nüüd, rikkad! Vaata, tööliste palk, mille te olete
jätnud oma põldudel lõikajatele maksmata, kisendab, ja
viljakoristajate karjed on tunginud vägede Issanda kõrvu. Te olete priisanud ja prassinud maa peal, nuumanud
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end tapapäeval, te olete hukka mõistnud õige ja ta mõrvanud. 
Jk 5,1.4-6
Õnnis on see inimene, kes kahetsuses ärkas ja janunema
hakkas. Kes joone tõmbas oma endise tühja elu ette. Kes
uue elu järele isuneb. 
Aksel Kallas
Mk 8,(10-13)14-21; Jh 14,15-21
28. Reede Ruuben ütles vendadele: „Ärge valage verd!“

1Ms 37,22
Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid
taotlege alati head üksteisele ja kõikidele! 
1Ts 5,15
Ei ole põhjust enda teistest paremaks pidamiseks. Võtkem
kaastundlikult osa ligimese hädast ja ärgem olgem ainult
siis õnnetustule kustutajad, kui oma maja põleb.

Bruno Ederberg
Mt 10,34-39; Jh 14,22-26
29. Laupäev Kui Issand tõi tagasi Siioni vangid, siis olime
nagu unenägijad. 
Ps 126,1
Tall, kes on trooni keskel, hoiab neid kui karjane ja juhatab nad eluvee allikaile; ning Jumal pühib ära iga pisara nende silmist. 
Ilm 7,17
Sa küsid: kus ma näen võitu surma üle? Arutlus inimese
elust ei ole selleks piisav, see on liiga kitsas, liiga hoiakuline. Sa näed võitu surma üle kirikus, mis on suurem kui sugupõlve kogemus, mis on suurem kui üks kultuur. Kristus,
surma võitja, seab kiriku, mis näitab maailmale võitu.

Vallo Ehasalu
Lk 17,28-33; Jh 14,27-31
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4. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (LAETARE)
Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, 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 92
Jutlus: Js 54,7-10
30. Pühapäev Issand, teie Jumal, on Jumal ülal taevas ja
all maa peal. 
Jos 2,11
Kristus Jeesus, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla
Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja
kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. 
Fl 2,6-7
Elu Issand, Sinus näeme, mida tähendab olla inimene. Sinu
palge läbi näeme Jumala palet. Kus oled Sina, seal muutub
maailm. Muuda meidki. Tee meid inimeseks.  Jörg Zink
31. Esmaspäev Issand ütles: „Ma tean Aabrahamist, et ta
käsib oma poegi ja järeltulevat sugu hoida Issanda teed
ning teha, mis õige ja kohus. 
„1Ms 18,19
Aabrahamile arvestati usk õiguseks. 
Rm 4,9
Sest olen julge lootuses ja usun kindlalt seda, et Vahemehe vere sees saab otsa hirm ja häda. See veri patust puhastab ja uueks eluks kinnitab ning õnnistust mul saadab.

ULR 430:3. Johann Heermann
5Ms 8,2-10; Jh 15,1-8
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APRILL
Kuu loosung: Teie kurbus muutub rõõmuks. Jh 16,20
1. Teisipäev Ära ütle: „Nõnda nagu tema tegi minule,
nõnda teen mina temale, ma tasun mehele ta tegu mööda.“ 
Õp 24,29
Jeesus ütleb: „Õndsad on halastajad, sest nende peale
halastatakse.“ 
Mt 5,7
Jumaliku armastusega lõhutakse kivine süda. Seda võib
Jumala Vaim otsemat teed ise korda saata. Aga Ta võib ka
läkitada ühe inimese, kel on nii kuumad käed ja kelle silmis
põleb elutuli. Niisugune inimene armastab kivise südame
puruks. 
Jaan Lattik
Ii 9,14-23.32-35; Jh 15,9-17
2. Kolmapäev Ära vihka südames oma venda! Noomi
julgesti oma ligimest, et sina ei peaks tema pärast pattu
kandma! 
3Ms 19,17
Jeesus ütles: „Kui su vend peaks patustama, siis mine,
noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis oled
sa oma venna tagasi võitnud.“ 
Mt 18,15
Kõige suuremgi tegu ilma armastuseta on kasutu. Mis aga
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armastusest sünnib, see kannab vilja, olgu ta kuitahes väike
ja tähtsusetu. 
Thomas Kempisest
Jh 15,9-17; Jh 15,18-25
3. Neljapäev Kes kehva pilkab, teotab tema Loojat, ei jää
karistuseta, kes tunneb rõõmu teise õnnetusest. Õp 17,5
Jeesus ütles: „Kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid,
küürakaid, jalutuid, pimedaid, siis oled sa õnnis, sest
neil ei ole millegagi sulle tasuda.“ 
Lk 14,13-14
Ma tahan anda vaestele armastuse kaudu seda, mida rikkad
võivad raha eest ise saada. Ma ei puudutaks pidalitõbist isegi tuhande marga eest mitte, kuid Jumala armastusest hooldan ma teda vähimagi kõhkluseta. 
Ema Theresa
2Kr 4,11-18; Jh 15,26-16,4
4. Reede Viletsate rõhumise, vaeste ägamise pärast tõusen ma nüüd üles, ütleb Issand, ma toon pääste sellele,
kes hingeldab. 
Ps 12,6
Jeesus ütles: „Kui Trööstija tuleb, siis ta toob maailmale
selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta.“

Jh 16,8
Kui Jumala halastus ja armulikkus paistab inimese ellu, siis
süütab see seal imelise tule. Tule, mis külmas ja pimedas
soojust annab ja valgust näitab. 
Albert Soosaar
Jh 10,17-26; Jh 16,5-11
5. Laupäev Ma kosutan väsinud hinge ja täidan iga nälginud hinge. 
Jr 31,25
Kõige armu Jumal, kes meid on kutsunud oma igavesse
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ausse Kristuses, võtku teid, kui te pisut olete kannatanud, valmistada, kinnitada, teha tugevaks ja rajada!

1Pt 5,10
Jumal, Sinu sõna, see on hinge leib. Hinge ainult tema tõesti toita võib. Jõudu, troosti leiab Sõnast usklik hing, kui ta
härdalt hüüab, Jumal, appi Sind. 
Hella Tedder
Jh 14,15-21; Jh 16,12-15
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 43
Jutlus: Hb 13,12-14
6. Pühapäev Teha, mis õige ja kohus - see on Issandale
olulisem kui ohver. 
Õp 21,3
Jumala ja Isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus
on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses.
 Jk 1,27
Tõeline vabadus on see, kui me vabatahtlikult ja rõõmsa
meelega, mõtlemata karistusele või tasule, teeme seda, mida
käsib Seadus. 
Martin Luther
7. Esmaspäev Iisrael, sina oled mu sulane, ma valisin
sinu ega põlanud sind. 
Js 41,9
Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja
olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et
teie vili jääks. 
Jh 15,16
Kristlased peavad teadma, et kogudus ei ole mitte parema
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moraali ja vagadusega inimeste klubi. Patus oleme kõik solidaarsed. Iga inimene on Jumala loodu, kelle juures Jumal
teostab oma teenimist meie kaudu. Sellepärast ei tohi meie
kui kristlased kedagi teenimisest välja eraldada. Uno Plank
Hb (6,20)7,1-3(16-17)24-27; Jh 16,16-24
8. Teisipäev Rõõmustage koos Jeruusalemmaga ja hõisake tema pärast kõik, kes teda armastate! Olge väga
rõõmsad koos temaga kõik, kes te tema pärast leinasite.

Js 66,10
Paulus kirjutab: Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui
ma teid meelde tuletan, alati igas oma palves teie kõikide
eest rõõmuga palvetades. 
Fl 1,3-4
Kiitke, oh rahvad, Ta kõrget nime ja laulge tänu Temale!
Sest Tema tegu on selge ime, Ta au ei lõpe iialgi. Jumala
lapsed, ühest suust laulgem Kolmainul austust! Halleluuja,
halleluuja! 
KLPR 298:3. Johann Daniel Herrnschmidt
Ii 19,21-27; Jh 16,25-33
9. Kolmapäev Issand on pika vihaga ja rammult suur ja
Issand ei jäta kedagi karistamata. 
Na 1,3
Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika
meele rohkusesse ega saa aru, et Jumala heldus tahab
sind juhtida meelt parandama? 
Rm 2,4
Kui palju kordi on haigus ning häda inimese kihutanud Jumala juurde, ent palju harvemini on haigusest paranemisrõõm jätnud inimese Jumala juurde. 
Harri Haamer
Hb 9,11-15; Jh 17,1-5
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10. Neljapäev Ta peab igavesti meeles oma lepingut,
sõna, mille ta on andnud tuhandele põlvele.  Ps 105,8
Issanda sõna jääb igavesti. 
1Pt 1,25
Kus taas Jumala Sõna iganes tõsiselt võetakse, kuuldakse
ning selle järele tehakse, on sel vägi, et ta alati vilja kannab,
ikka uut arusaamist, rõõmu ja palvemeelt äratab ning südame mõtted puhtaks teeb. Sest see ei ole jõuetu ega surnud,
vaid toimekas ja elav Sõna. 
Martin Luther
1Kr 2,1-5; Jh 17,6-13
11. Reede Nii tõesti kui Issand elab, mina räägin, mis mu
Jumal ütleb! 
2Aj 18,13
Kristus ütleb: Ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. 
Jh 5,30
Kuigi me teame, et kõik meie sõnad ja mõtted on küündimatud Jumalat kirjeldama, on Tema meiega kõnelenud,
ennast meile ilmutanud inimlikes sõnades ja mõtetes.

Jaan Kiivit jun
Hb 10,1.11-18; Jh 17,14-19
12. Laupäev Hoidu meelepahast ja hülga viha, ära ärritu; sellest tuleb vaid paha! 
Ps 37,8
Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu
teie vihastumise üle! 
Ef 4,26
Jumal, minu Isa, anna mulle andeks kõik, millega olen pahandanud teisi, häbistanud ennast, valmistanud pettumuse
oma sõpradele või teinud valu Sinule. 
William Barclay
Ilm 14,1-3(4.5); Jh 17,20-26
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PALMIPUUDEPÜHA (PALMARUM)
Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Jh 3,14b-15
Jh 12,12-19; Fl 2,5-11; Ps 55
Jutlus: Hb 12,1-3
13. Pühapäev Ära võta ilmaski mu suust ära tõesõna.

Ps 119,43
Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see, kes
tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrges! 
Mt 21,9-10
Ka meie, Jeesus, tervitame Sind jälle Sinu tulemise teel.
Sind tões ja vaimus kummardame, aukartust täis on meie
mõte, meel: Sa oled meie Kuningas ja pea, Sa oled helde,
armuline, hea. 
KLPR 85:2. Georg Kiviste
14. Esmaspäev Issand, su Jumal, on hävitav tuli, püha
vihaga Jumal! 
5Ms 4,24
Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama müüjaid, öeldes neile: „Kirjutatud on: Minu koda peab olema palvekoda, aga teie olete teinud ta röövlikoopaks.“

Lk 19,45-46
Ärge kahetsege oma naabri, teiste inimeste või rahvaste pattu, vaid kahetsege eestlaste ja igaüks oma pattu. Mõtelge, et
te ei saa sammugi edasi, kui te olete osavad teiste süüd päevavalgele tooma, aga veel osavamad oma pattu kinni katma.

Rudolf Kallas
Rm 5,6-11; Jh 18,1-11
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15. Teisipäev Kõik nad ootavad sind, et sa neile annaksid
nende toidu omal ajal. Sa annad neile, ja nad korjavad
kokku; sina avad oma käe, ja nende kõhud saavad täis
head. 
Ps 104,27-28
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
Issand, kui Sa armastasid mind eile, siis miks pean kahtlema
täna ja rahutu olema homse pärast? Ma ei taha olla unustaja.

Eenok Haamer
Ii 38,1-11; 42,1-6; Jh 18,12-27
16. Kolmapäev Ja Issand käis nende ees, päeval pilvesambas juhatamas neile teed, ja öösel tulesambas, andes
neile valgust. 
2Ms 13,21
Jeesus ütleb: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb
mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.“  Jh 8,12
Jumala valgus tuleb ja me kõnnime selles. Kui ta lahkub,
siis oleme pimeduses. Tänu sellele valgusele võime kartmatult teenida Jumalat pühaduses ja õigluses.  Joosep Tammo
Js 26,20-21; Jh 18,28-40
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; Jh 19,1-16a
Jutlus: Hb 2,10-18
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17. Neljapäev Issand, sa oled kindluseks viletsale ja pelgupaigaks vaesele ta kitsikuses, ulualuseks raju eest,
varjuks palavuse eest. 
Js 25,4
Jeesus ütles: „Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks
rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged:
mina olen maailma ära võitnud.“ 
Jh 16,33
Ei surma katk mind hirmuta, mul eluks on Su veri; kui
viletsusse satun ma, siis oled Sa mu vari; kui kipub peale
kiusatus ja murekoorma kurvastus, Su armust troosti nõuan.
Kui tuuled, tormid tõusevad, mu laeva lained lõhuvad, Su
sadamasse jõuan. 
ULR 191:8. Paul Gerhardt
SUUR REEDE
Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks,
vaid et tal oleks igavene elu. 
Jh 3,16
Jh 19,16-30; 2Kr 5,(14b-18)19-21; Jh 19,16b-30
Jutlus: Js (52,13-15)53,1-12
18. Reede Sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas
heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad. 
Ps 86,5
Ja Jeesus hüüdis valju häälega: Isa, sinu kätte ma annan
oma vaimu! Seda öeldes heitis ta hinge. 
Lk 23,46
Oh süütu Tall, oh Jeesus, Sind risti küljes surmati! Suur oli
Sinu kannatus, sest Sind küll väga vaevati. Kõik patud Sina
kandsid ja ennast Päästjaks andsid. Meil´anna armu, oh
Jeesus! Meil´anna rahu, oh Jeesus!  KLPR 477. Nikolaus
Decius
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19. Laupäev Issand trööstib taas Siionit. Sk 1,17
Kristus ütleb: Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma
näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie
rõõmu teilt ära. 
Jh 16,22
Nii kui Sa minu eest maailma tulid, nii minu eest ka külmas
hauas olid; ei jõua see Sind pidada, vaid haua ööst Sa valgusele tõused. 
ULR 193:8. Gottfried Wilhelm Sacer
Hb 9,24-28; Jh 19,31-42
1. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Kristus ütleb: „Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla
võtmed.“ 
Ilm 1,18
Mk 16,1-8; 1Kr 15,1-11; Jh 20,1-10
Jutlus: 1Kr 15,19-28
20. Pühapäev Õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks
püsiv rahulik elu. 
Js 32,17
Jeesus ütles: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb.“ 
Jh 11,25
Ma olen Päästja küljes, Ta liikmeks mina jään, mind kannab Tema süles, Ta armu, abi näen. Ta viib mind armuga
maailmast, surmast ka kord läbi kahjuta – ma ikka Temaga!

KLPR 114:2. Paul Gerhardt
2. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Lk 24,13-35; 1Kr 15,12-20; Jh 20,11-18
Jutlus: Ap 10,34a.36-43
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21. Esmaspäev Hoidke, et te ei unusta Issanda, oma Jumala seadust, mille ta andis teile, et te ei valmistaks endile nikerdatud kuju, ei mingit kujutist, mida Issand, su
Jumal, sind on keelanud teha. 
5Ms 4,23
Jeesus ütles: „See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab
tunnustähte, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona
tunnustäht, sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus
kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab ka Inimese Poeg
olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd.“ Mt 12,39-40
Kristuse ülestõusmine tähendab uue maailma sündi, kus
õiglus, headus ja armastus elab. Maetagu seda maha nii palju kui tahes, me usume, et ta tõuseb jälle üles.

Aleksander Täheväli
22. Teisipäev Issand, pane valvur mu suu ette, hoidja mu
huulte uksele! 
Ps 141,3
Issanda sulane ärgu tülitsegu, vaid olgu lahke kõikide vastu, osav õpetama, valmis kannatama kurja.

2Tm 2,24
Iga usklik, kelle südames elab Kristuse rahu, kannab endas
ka lepitussõna. Mis usklikud me oleme, kui kanname endas lepitussõna asemel tüliõuna? Lepitussõna tähendab ka
seda, et meie ei püüagi vastata igale tülinorijale. Paljud tülid
jääksid olemata, kui me ei püüaks vastata igale pahandajale.

Osvald Tärk
1Kr 15,20-28; Jh 20,19-23
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23. Kolmapäev Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest
oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma
väest! 
5Ms 6,5
Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud.

1Jh 4,19
Jeesuse viisil suudab teisele inimesele läheneda ainult see,
kes on kogenud, et Jumal teda armastab. Jumal käitub temaga mitte kui vaenlasega, vaid kui sõbraga, kui armsa
lapsega, kellele kogu ta süü on andeks antud. Seepärast on
tal võimalik alustada uut teed, Jumalat ja kaasinimesi uues
valguses näha. 
Albert Soosaar
1Kr 15,35-49; Jh 20,24-31
24. Neljapäev Olgu see hea või kuri, me kuulame Issanda, oma Jumala häält. 
Jr 42,6
Jeesus ütles Peetrusele: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle,
kui sa olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa
tahtsid, aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed
välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei
taha.“ 
Jh 21,18
Oh Jumal, me ei tea, mis ootab meid ees, seepärast jää meie
juurde, et võiksime jääda Sinusse ja tunnistada Su nime lõpuni. Ela meie südames ka valgetel päevadel, et mõistaksime Sind oma ainsa rõõmuallikana ning leiaksime troosti kaotustes ja pimeduse saabudes. Issand, ole meie ligi!

Ove Sander
1Kr 15,50-57; Jh 21,1-14
25. Reede Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest,
sest ta võtab mu vastu. 
Ps 49,16
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Kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis
usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes
koos temaga on läinud magama. 
1Ts 4,14
Jumalarahvas teab, mis meid ees ootab, sellepärast on meil
jõudu võidelda ja kanda koormaid ja elada rõõmsana ka
kõikide ebaõnnestumiste keskel. Sest Tema kannab meid.

Joel Luhamets
1Kr 5,6b-8; Jh 21,15-19
26. Laupäev Jumal ütles Iisakile: Sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad. 
1Ms 26,4
Teie aga, vennad, olete Iisaki kombel tõotuselapsed.
 Gl 4,28
Sa oled truu, mind, põrmu, tunned, mind kutsusid ja
hoiad teel. Sa oma tõotust täidad, Sa jaksad aidata mind
veel. Sa kedagi ei jäta maha, kes Sinu järel käia tahab.

Aleksander Sildos
2Tm 2,8-13; Jh 21,20-25
2. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (QUASIMODOGENITI)
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa,
kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist.

1Pt 1,3
Jh 20,19-29; 1Pt 1,3-9; Ps 84
Jutlus: Js 40,26-31
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27. Pühapäev Ei ole midagi paremat, kui et inimene on
oma töö juures rõõmus, kuna see on tema osa.  Kg 3,22
Olge ikka rõõmsad! 
1Ts 5,16
Issand, mu Jumal, Sind tahan ma lauluga kiita! Rõõmuga
hõisates tulen, ei aega ma viida! Tõuse mu laul, taevasse ilul
ja aul, et Issand võtaks mind kuulda. 

KLPR 295:1. Anton Suurkask
28. Esmaspäev Kui sa sööd ja su kõht saab täis, ja sa ehitad ilusad kojad ning elad neis, hoia, et su süda siis ei
lähe suureliseks ja sa ei unusta Issandat, oma Jumalat.

5Ms 8,12.14
Olge ülevoolavad tänus. 
Kl 2,7
Oma lapsi, Issand, toida, taevatroostiga meid täida. Võta
andeid õnnistada, mis Sa lasknud valmistada meie elu kosutuseks, Sinu au ülenduseks, - kuni taevalauda saame, sinna
ingliseltsi jääme. 
ULR 80. Johannes Heermann
Js 42,10-16; 1Jh 1,1-4
29. Teisipäev Jäägu meist kaugele, et mässaksime Issanda vastu ja taganeksime nüüd Issanda järelt.  Jos 22,29
Mida te algusest peale olete kuulnud, see püsigu teis. Kui
teis püsib see, mida te algusest peale olete kuulnud, siis
püsite teiegi Pojas ja Isas. 
1Jh 2,24
Kui inimene loobub oma tahtest ja nõustub Jumala tahtmisega, leiab ta rahu. 
Urho Muroma
Ii 42,7-13(14-17); 1Jh 1,5-10
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30. Kolmapäev Ma annan teile karjaseid oma südame järgi, ja need karjatavad teid targasti ja taibukalt.

Jr 3,15
Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks,
teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks; seejärel
tulevad imeteod, seejärel armuannid tervendamiseks,
abistamiseks, juhtimiseks. 
1Kr 12,28
Kas sina oled nende hulgas, kes tunnistavad Kristust? Kas
sina oled Issanda Kristuse käeks? 
Uno Plank
1Pt 1,22-25; 1Jh 2,1-6
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MAI
Kuu loosung: Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja
ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks
Kristuses Jeesuses. 
Gl 3,28
1. Neljapäev Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on Issand. 
Ps 111,4
See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti
kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks.
 1Kr 11,25
Pühas õhtusöömaajas kogevad kristlased, et nad ühe Issanda omana on ühe Isa lapsed, vaatamata oma erinevustele.
See mõjutab oluliselt kristlikku kõlblust, sest kutsub inimesi
selgitama oma vahekorda kaasinimesega: kas ma suhtun lähedastesse nii, nagu peaks? 
Elmar Salumaa
Jh 17,9-19; 1Jh 2,7-11
2. Reede Vaata, kõik hinged on minu päralt. 
Hs 18,4
Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe
tundmisele. 
1Tm 2,4
Minus eneses ei ole elu. Elasin halvasti ja sain enesele surmaks. Aga Sinus, Issand, ärkan ma jälle ellu. Anna mulle
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kuulda Sinu häält, räägi mulle! 
Lk 23,50-56; 1Jh 2,12-17

Augustinus

3. Laupäev Pidage minu seadlusi ja tehke nende järgi!
Mina olen Issand, kes teid pühitseb! 
3Ms 20,8
Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite
tema hea nõu kohaselt. 
Fl 2,13
Inimene, kes on kogenud Jumala heldust ja halastust, kes on
usus Jumalasse terviklik ja tasakaalus, jagab sellest piskust,
mis tal endal on, ka teistele. Ta ei tee sellest numbrit: ei pea
arvet, ei oota vastuteenet, ei nõua tunnustust ega tänu. Ta
teeb, mis on õige. 
Jaan Kiivit jun
Jh 12,44-50; 1Jh 2,18-29
3. mai 1728 - algas loosungite väljajagamine Herrnhutis
3. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (MISERICORDIAS
DOMINI)
Jeesus ütleb: „Mina olen hea karjane. Hea karjane annab
oma elu lammaste eest. Minu lambad kuulevad minu häält
ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan
neile igavese elu.“ 
Jh 10,11.27
Jh 10,11-16(27-30); 1Pt 2,21b-25; Ps 56 
Jutlus: Hb 13,20-21
4. Pühapäev Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest
ma olen üksildane ja vilets! 
Ps 25,16
Issand on halastav ja armuline. 
Jk 5,11
Tahaksin paluda Sinult praegu, mil ma seda veel suudan,
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et Sa halastaksid mu peale siis, kui mina ise enam ei suuda
paluda! 
Toomas Paul
5. Esmaspäev Sina üksi oled Issand, sina oled teinud taeva, taevaste taevad ja kõik nende väe, maa ja kõik, mis
selle peal on, mered ja kõik, mis neis on. 
Ne 9,6
Jumala nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule. 
Rm 1,20
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
4Ms 27,(12-14)15-23; 1Jh 3,1-10
6. Teisipäev Kui te ei usu, siis te ei püsi. 
Js 7,9
Jeesus ütleb Siimon Peetrusele: „Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks.“ 
Lk 22,32
Mis on kõige tähtsam palve? Et Jumala riik tuleks ja meid
endasse haaraks. Kuna Jumal end inimesele peale ei suru,
siis on tähtis palvetada usu eest, et võiksid uskuda ise, su
armsad, su rahvas, su vaenlased. Sest usu läbi saame õndsaks. 
Konrad Veem
1Kr 4,9-16; 1Jh 3,11-18
7. Kolmapäev Naine võttis selle viljast ja sõi ning andis
ka oma mehele, ja tema sõi. 
1Ms 3,6
Paulus kirjutab: „Aga mina kardan, et nõnda nagu
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madu pettis Eevat oma kavalusega, vahest teiegi mõtted
rikutakse ja need loobuvad siirast meelest ja kasinusest
Kristuse suhtes.“ 
2Kr 11,3
Kõik teed inimese elus ei ole Jumala aetud, mõned on hingevaenlase sihitud ja sillutatud. Lähed sa keelatud teede
peale, siis ei ole sulle kaitsmise tõotust antud. Meid kaitstakse siis, kui me Jumalast loodud ja seatud teedel käime.
Siis hoiavad sind inglid ja kannavad sind kätel.

Jakob Hurt
Jh 17,20-26; 1Jh 3,19-24
8. Neljapäev Nad rõõmustavad sinu ees otsekui lõikusajal
ollakse rõõmsad. 
Js 9,2
Te olete tunda saanud, et Issand on helde. 
1Pt 2,3
Jumala juures ei ole ööd. Tema läheduses on alati õnne,
armastust ja valgust. Küll on Jumala otsijail ka tuhat võitlust võidelda, küll on nende pisarad ka valusad, aga ööd,
lootusetut pimedust, viha, kättemaksmist, põhja vajumist
ja hauavaikust ei ole seal. Jumal ise annab oma sõpradele
valgust. Süütab põlema nende hinges ja silmis usku, tänu ja
armastust. 
Jaan Lattik
Ef 4,(8-10)11-16; 1Jh 4,1-6
9. Reede Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist.

Js 12,3
Januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!

Ilm 22,17
Su tõotus meie käes: kes janus, õigust nõuab, saab tõesti
joodetud ja andeksandmist leiab. Oh näita õiget teed, mu
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kallis Jeesuke, Sa oled abimees mu eksind hingele.

KLPR 271:3. Christian Knorr von Rosenroth
Mt 26,30-35; 1Jh 4,7-16a
10. Laupäev Iisraeli lapsed, mehed ja naised, keda süda
sundis tooma kõige valmistamiseks, mida Issand oli
Moosese läbi käskinud teha, tõid Issandale vabatahtliku
ohvri. 
2Ms 35,29
Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.

2Kr 9,7
Armastajale pole ükski asi liialt raske.

Marcus Tullius Cicero
Jh 14,1-6; 1Jh 4,16b-21
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 66
Jutlus: Ap 17,22-28a(28b-34)
11. Pühapäev Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust
tuleb mulle abi? Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on
teinud taeva ja maa. 
Ps 121,1-2
Toomas ütles Jeesusels: „Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed?“ Jeesus ütles talle:
„Mina olen tee ja tõde ja elu.“ 
Jh 14,5-6
Kas on meil nii palju usku, et me usaldame otsustamise Issandale? Kas küsime Temalt nõu ja abi - või astume teele
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juhuslikult või ainult oma isiklike kogemuste põhjal? See
kõik on väga olulise tähendusega meie tuleviku määramisel.
Ristiinimestena peaksime oma Issandaga nõu pidama.

Johannes Oskar Lauri
12. Esmaspäev Tõuse kõrgele, Issand, oma võimuses: me
tahame laulda ja ülistada sinu vägevust! 
Ps 21,14
Rääkige isekeskis psalmide ja kiituseviiside ja vaimulike lauludega, lauldes ja mängides kannelt Issandale oma
südames. 
Ef 5,19
Palve on sel lihtsal põhjusel kõige muu jumalariigi töö eelduseks, et vaid sel teel võime taevased jõud ühendada oma
jõuetusega. 
Ole Hallesby
Rm 1,18-25; 1Jh 5,1-5
13. Teisipäev Issand lisagu teile veel õnnistust, teile ja
teie lastele! 
Ps 115,14
Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud:
meid hüütakse Jumala lasteks - ja need me olemegi!

1Jh 3,1
Kristlane on osa kristlusest, kristlus on osa Kristusest, Kristus on osa Jumalast. Kes mind kohtab, ei kohta mind, vaid
kristlust, Kristust ja Jumalat Isa. Suuremat asja ei oska ma
sõnadega öelda. 
Martin Luther
2Kr 5,11-18; 1Jh 5,6-12
14. Kolmapäev Häda jõledaile prohveteile, kes käivad
omaenese vaimu järgi ega ole midagi näinud!  Hs 13,3
Jeesus ütles: „Paljud ütlevad mulle tol päeval: „Issand,
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Issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju
vägevaid tegusid?“ Ja siis ma tunnistan neile: „Ma ei ole
teid kunagi tundnud.“ 
Mt 7,22-23
Me oleme õppinud lendama nagu linnud, sukelduma nagu
kalad; ometi oleme kaotanud võime vendadena koos elada.

Martin Luther King
Jh 8,31-36; 1Jh 5,13-21
15. Neljapäev Kes halastab kehva peale, laenab Issandale ja tema tasub talle ta heateo. 
Õp 19,17
Samaarlane võttis välja kaks teenarit, andis need peremehele ja ütles: „Kanna tema eest hoolt, ja kui sa midagi
veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle
tagasi tulles.“ 
Lk 10,35
Kui elu naeratab, ära unusta õnnetuid; kui elad külluses, ära
unusta vaeseid. 
Vaimulikud loosungid 1993
Rm 8,7-11; 2Jh 1-6
16. Reede Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja
heameelne Vaim toetagu mind! 
Ps 51,14
Jumal lisagu teile rohkesti halastust ning rahu ja armastust! 
Jd 2:1-2
Vaatab inimene ise oma südamesse, tabab teda meeleheide.
Suunab teda aga Jumala Püha Vaim, tuleb see talle õnnistuseks. Sest Püha Vaimu juhtimisel näeb inimene peale oma
südame veel ka Jumala südant - Õnnistegija südant, mis on
tulvil armastust patuse vastu. 
Albert Soosaar
Jh 19,1-7; 2Jh 7-13
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17. Laupäev Saamuel ütles: „Te olete küll teinud kõike
seda kurja; kuid jäägu see minust kaugele, et ma lakkaksin palvetamast teie eest.“ 
1Sm 12,20.23
Jeesus suudab mõistvalt kohelda arutuid ja eksijaid,
kuna ta isegi on nõrkusest piiratud. 
Hb 5,2
Ristiusu väärtus seisneb selles, et ta võtab kõige halvema ja
teeb temast väärtusliku. 
Laine Villenthal
Ilm 22,1-5; 3Jh 1-15
5. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (CANTATE) 
Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid: tema
parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale võidu!

Ps 98,1
Mt 11,25-30; Kl 3,12-17; Ps 98 
Jutlus: Ilm 15,2-4
18. Pühapäev Issand, kõik mu igatsus on sinu ees, ja mu
ohkamine pole peidetud sinu eest. 
Ps 38,10
Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu!
Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule! J k 5,13
Me ei saa kedagi panna uskuma, meelt parandama, isegi
mitte oma elu üle korralikult järele mõtlema. Võime ainult
palvetada nende eest, kelle saatus on meile lõpmata oluline.

Toomas Paul
19. Esmaspäev Tänage, rahvad, meie Jumalat, kostku
valjusti tema kiitus! Tema paneb elama meie hinge ega
lase meie jalgu kõikuda. 
Ps 66,8-9
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Meid on kutsutud tema kirkuse kiituseks - meid kõiki,
kes me oleme lootnud Kristusele. 
Ef 1,12
Ära väsi võitluses pühitsuse teel. Kord sind kirgastatakse
Tema sarnaseks, kes sa praegu oled teiste silmis kehv kerjus. Vaata Issandale ja ära väsi. 
Urho Muroma
Jk 1,17-25(26.27); Jn 1,1-16
20. Teisipäev Ilmamaa on täis sinu heldust, Issand; õpeta
mulle oma määrusi! 
Ps 119,64
Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud,
nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.

1Pt 4,10
Käituge üksteisega nii, nagu oleks teil vaid lühike aeg teed
käia ja nagu oleks lähedal see päev, mil peate üheskoos Jumala ette ilmuma. 
Friedrich von Bodelschwingh
Lk 19,36-40; Jn 2,1-11
21. Kolmapäev Sõna on sinule väga ligidal, sinu suus ja
sinu südames, et seda täita. 
5Ms 30,14
Jeesus ütleb: Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja
nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas
oma maja kaljule. 
Mt 7,24
Su Sõna väest mu süda keeb, ta ihu, hinge terveks teeb;
Su Sõna südant rõõmustab, Su Sõnast hing ka elu saab.

ULR 7:2. Johann Olearius
Rm 15,14-21; Jn 3,1-10
22. Neljapäev Issandal, meie Jumalal, olgu lahke meel
meie vastu! Meie kätetööd ta kinnitagu meile!  Ps 90,17
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Joppes oli naisjünger nimega Tabiita. Tema elu oli täis
häid tegusid ja ta jagas palju almuseid. 
Ap 9,36
Jumal on ikka ja jälle tulnud sellesse maailma inimlike tunnistajate kaudu, kelle südamed on täidetud jumalakartuse ja
lootusega. 
Joosep Tammo
1Kr 14,6-9.15-19; Jn 4,1-11
23. Reede Sa andsid mulle elu ja osaduse, ja su hoolitsus
hoidis mu vaimu. 
Ii 10,12
Johannes kirjutab Gaiusele: „Armas, soovin sulle, et sul
läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb
hästi su hingel.“ 
3Jh 2
Jeesuse süda oli alandlik. Kui Tema meis elab, ei valitse kunagi meie elus uhkus. Jeesuse süda oli täis armastust. Kui
Tema meis elab, ei saa viha ja kibedus meis võimust võtta.

Billy Graham
Lk 22,39-46; Gl 1,1-9
24. Laupäev Ja nüüd, Issand, mida ma pean ootama?
Oma lootuse ma panen üksnes sinu peale! 
Ps 39,8
Jeesus ütles veritõve põdevale naisele: „Tütar, ole julge,
sinu usk on su päästnud.“ 
Mt 9,22
Kui mul ei ole ühtki teed, siis Jumalal on tuhat. Aga see
nõuab tohutu suurt usaldust. Usaldamise võime ei ole meie
käes kamandada. Ka seda peab Tema andma. Kas sa oled
valmis vastu võtma? 
Eenok Haamer
Jh 6,(60-62)63-69; Gl 1,10-24
Misjoniohvri nädal
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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) 1Tm 2,1-6a; Ps 95
Jutlus: 2Ms 32,7-14
25. Pühapäev Issand trööstib oma rahvast, lunastab Jeruusalemma! 
Js 52,9
Kristus Jeesus on iseenese loovutanud lunastushinnaks
kõikide eest. 
1Tm 2,5-6
On olemas üks vara, mis on kallim kui kõik maailma varandused kokku. On olemas üks aare, mille väärtus ületab
isegi elu hinna, ja selleks on inimese süda, mis on leidnud
Jumala rahu, inimese hing, mis on püha Jumalaga lepitatud.

Rudolf Kiviranna
26. Esmaspäev Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski
oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti.

Ps 73,26
Lootus on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud.

Hb 6,19
Mina teed ei tunne, küll Jumal tunneb. Mina olen nõutu, Jumal juhib mind. Mina ei leia lohutust, Jumal trööstib mind.
Taevane Isa, mu süda usaldab Sind. 
Basilea Schlink
1Kn 3,5-15; Gl 2,1-10
27. Teisipäev Siis veed keevad üles kõrbes ja ojad nõmmemaal. 
Js 35,6
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Nägija Johannes kirjutab: „Ingel näitas mulle eluvee
jõge, säravat nagu mägikristall. See saab alguse Jumala ja Talle troonist. Keset linna tänavat ja mõlemal pool
jõge on elupuu.“ 
Ilm 22,1-2
Kaduv muutub kadumatuks, kõik mis maine, maha jääb. Ajalik saab igaveseks, uue elu Jumal loob. Oh et sinna minagi muremaalt kord jõuaksin!  KLPR 171:4. Simo Oskari Korpela
2Ms 17,8-13; Gl 2,11-21
28. Kolmapäev Kaleb ütles Joosuale: „Aga mu vennad
tegid rahva südame araks, kuna mina käisin täiesti Issanda, oma Jumala järel.“ 
Jos 14,8
Ole valvas ja kinnita teisi, kes on suremas. 
Ilm 3,2
Kui tulemine on nii raske, kui tuhanded käed siis meid kisuvad tagasi vanadele teedele, siis olgu meil teada, et Jumala Poja kutse on siiski tugevam, kui inimeste arvamine. Ja
meie läheme. 
Jaan Lattik
Lk 11,1-4; Gl 3,1-14
KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA
Kristus ütleb: „Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma
tõmban kõik enese juurde.“ 
Jh 12,32
Lk 24,(44-49) Ap 1,3-4.(5-7) Ps 68,1-19
Jutlus: Ef 1,20b-23
29. Neljapäev Mina olen temale tuliseks müüriks ümberringi, ütleb Issand, ja auhiilguseks Jeruusalema keskel.

Sk 2,9
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Vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.

Mt 28,20
Armas taevane Isa, Sinul üksinda on elu, Sina oled surematu. Sinule kuulub päevavalgus ja ööpimedus. Elu ja surm on
Sinu kätes. Sinu oma olen minagi ja palvetan Sinu poole.
Sina hoiad mind käekõrval ja juhid eesmärgile. 

Karl Bernhard Ritter
30. Reede Jumalaga me teeme vägevaid tegusid.

Ps 60,14
Jeesus ütles: „Minge ning õppige, mis see on: Ma ei taha
ohvrit, vaid halastust.“ 
Mt 9,13
Keegi pole kasutu selles maailmas, kes teise koorma kergemaks teeb. 
Charles Dickens
Jh 18,33-38; Gl 3,15-18
31. Laupäev Taavet palvetas: „Oma sõna pärast ja oma
südame järgi oled sa talitanud, kõiki neid suuri asju
oma sulasele teatavaks tehes.“ 
2Sm 7,21
Paljud, kes Jeeust kuulsid, olid vapustatud: „Kust on
temal pärit see kõik? Ja mis tarkus see on, mis talle on
antud? Ja sellised vägevad teod, mis tema käte läbi sünnivad?“ 
Mk 6,2
Issand, ole kiidetud, et Sa ei nõua suurt usku, vaid usku
suurde Jumalasse. 
Corrie ten Boom
Ef 6,18-20(21.22)23-24; Gl 3,19-29
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JUUNI
Kuu loosung: Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk
meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus ja enesevalitsus. 

Gl 5,22-23a
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 Ef 3,14-21; Ps 68,20-36
Jutlus: Rm 8,26-30
1. Pühapäev Ma pean Issandat alati oma silma ees, ma ei
kõigu. 
Ps 16,8
Kui nad Peetruse ja Johannese julgust nägid ja teada
said, et nad on kirjatundmatud ja õppimatud mehed,
panid nad seda imeks ja tundsid nad ära, et nad olid
need, kes olid olnud Jeesusega. 
Ap 4,13
Armastan surelikke inimesi, keda Jumala armastus kutsub
surematusse. Selle tõe eest võideldes ei tunne ma sõna “oh– 79 –
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ver” - kui see mind ka surma viiks. 

Jan Hus

2. Esmaspäev Kas ma ainult ligidal olen Jumal, ütleb Issand, aga kaugemal ei olegi Jumal? 
Jr 23,23
Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Kui väljauurimatud on tema kohtumõistmised ja
äraarvamatud tema teed! 
Rm 11,33
Suur Sa oled, Issand Jumal, vägevad on Sinu tööd; jõudu
annad jõuetumal, imelised on Su teed. Meie eest Sa muret kannad, hoiad kõige kurja eest, päästad ära häda seest,
igapäevast leiba annad. Sellepärast tänuga kummardab Sind
ilmamaa. 
KLPR 391:1. Georg Kiviste
Hs 11,14-20; Gl 4,1-7
3. Teisipäev Kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks
süü ja läheb mööda oma pärisosa jäägi üleastumisest, kes
ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu? 
Mi 7,18
Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. 
1Ts 5,9
Meil on elav Jumal, kes teeb, mida Ta tahab ja kui Ta ei toimi meie palvete kohaselt, on Tal selleks kaalukad põhjused.
See toimub ikkagi meie huvides. 
Urho Muroma
Lk 21,12-19; Gl 4,8-20
4. Kolmapäev Kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud Issanda käsivars? 
Js 53,1
Jeesus ütles: Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand,
et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled
ilmutanud väetitele. 
Lk 10,21
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Mõistusel pole jõudu maadelda “Jumala probleemiga” ja
rangelt võttes pole sellist probleemi üldse olemas, sest Jumal ei ole tundmatu suurus mingis võrrandis, mis tuleb meil
lahendada. Jumal on tõelus, mis ilmub uskujale hardushetkel, ja ükski intellektuaalne võte ei juhata meid iseenesest
selle harduseni. 
Toomas Paul
Lk 12,8-12; Gl 4,21-31
5. Neljapäev Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele
viib ta meist meie üleastumised. 
Ps 103,12
Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse
lepitussõna. 
2Kr 5,19
Pattude andeksandmist ja õigust Jumala ees ei või meie
saavutada oma teenete, tegude ega Jumalat lepitada
püüdvate hüvitustega. Pigemini saame patud andeks ja
õigeks Jumala ees ainuüksi usust, seega armust, Kristuse pärast: kui me tõega usume, et Kristus meie eest
on kannatanud ja et meile Tema ohvrisurma pärast patud andeks antakse, õigust ning igavest elu kingitakse.

Augsburgi usutunnistus
Ap 1,12-26; Gl 5,1-15
6. Reede Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga
oma päästekalju poole! 
Ps 95,1
Jalutu hüppas püsti, seisis ja kõndis ning läks koos nendega pühakotta sisse, käies ja hüpeldes ning Jumalat kiites.

Ap 3,8
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Jeesus ei paku meile uut religiooni, vaid Ta pakub elu.

Dietrich Bonhoeffer
Jh 19,25-27; Gl 5,16-26
7. Laupäev Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta
ainsatki tema heategu! Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga.

Ps 103,2.4
Paulus kirjutab: „Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus
elab minus.“ 
Gl 2,20
Kui Sina, Issand, ütled muutmissõnad mõne elu kohal, heidetakse armu ka kõige hirmsamale kurjategijale, nii et miski
ei takista teda sisenemast Jumala pühadusse.  Karl Rahner
Sk 4,1-14; Gl 6,1-18
1. NELIPÜHA
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb
vägede Issand. 
Sk 4,6
Jh 14,23-27; Ap 2,1-18; Ps 148
Jutlus: Rm 8,1-2(3-9)10-11
8. Pühapäev Jumal, hoia mind nagu silmatera!  Ps 17,8
Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Jh 14,18
Ma olen nõder, et Sina, Jeesus, saaksid ka minu kaudu nähtavale tulla, kui Sa mind tugevaks teed. 
Eenok Haamer
2. NELIPÜHA
Mt 16,13-19; 1Kr 12,4-11; Ül 1,1-2,7
Jutlus: Ap 2,22-23.32-33.36-39
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9. Esmaspäev Me ei ütle enam oma kätetööle: “Meie jumal!” 
Ho 14,4
Mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma
hingele teeks aga kahju? 
Mt 16,26
Tänan Sind, Issand, et oled loonud igavese eluseemne
minu südamesse ja et miski maine ei suuda mind täielikult
rahuldada. Tänan Sind, et igas selle maailma rõõmus on ka
nõnda palju kurbust ja rahutust, et see juhib minu meele
mõtisklema täielikuma õndsuse üle. 
John Baillie
10. Teisipäev Olgu Issand, meie Jumal, meiega, nõnda
nagu ta on olnud meie vanematega. 
1Kn 8,57
Me ihkame aga, et igaüks teist osutaks sedasama agarust
lootuse kinnitamiseks kuni lõpuni, et te ei jääks loiuks,
vaid võtaksite eeskujuks neid, kes pärivad tõotused usu
ja pika meele tõttu. 
Hb 6,11-12
Lase ustavaks mind jääda Sinu küljes otsani, et süü, valu
ega häda mind ei rõhuks koguni! Jeesus, Sinu valgustus
olgu minu rõõmustus; kuni rändan okasrada, saatjaks tõde
otsiv süda! 
KLPR 279:1. Harri Haamer
Ap 4,23-31; Ül 2,8-3,11
11. Kolmapäev Ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on
alati mu ees. 
Ps 51,5
Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige,
nõnda et ta annab andeks meie patud. 
1Jh 1,9
Üks sõna, Jeesus, ütle aga - siis tuleb elu minule. “Saa
rõõmsaks, ära enam karda, ma annan andeks sinule!”. Oh
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halasta, oh halasta, mu Halastaja, armuga!

ULR 287:7. Christoph Tieze
Ap 8,(9-11)12-25; Ül 4,1-5,1
12. Neljapäev Ma muudan pimeduse nende ees valguseks
ja konara tasaseks. 
Js 42,16
Kristus ütleb: „Ennäe, ma avasin su ees ukse, mida ükski ei suuda lukustada.“ 
Ilm 3,8
Võib olla on tõesti tarvis, et inimesed peavad jõudma oma
olemasolu äärmise piirini, hirmust ja hädast läbi minema ja
põrgu kohutavust tundma õppima, enne kui nad leiavad taeva? Ükskõik, kuidas sellega ka ei oleks. Tähtis on meile, et
selle taeva olemasoluga arvestaksime ja teaksime, et see ka
meie jaoks on avatud. 
Uno Plank
Ap 11,1-18; Ül 5,2-16
13. Reede Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika
sinu juures! 
Ps 16,1
Usus hoidsid Moosese vanemad pärast ta sündimist teda
kolm kuud varjul, sest nad nägid ta olevat ilusa lapse
ega kartnud kuninga korraldust. 
Hb 11,23
Igal hommikul arm on uus, miks siis muretsen mina? Lõppenud
pole Ta halastus. Süda hõiska ja kiida!
Linda Sandell-Berg
Ap 11,19-26; Ül 6,1-7,10
14. Laupäev Sa teed oma käskjalgadeks tuuled, oma teenijaiks tuleleegid. 
Ps 104,4
Kui torm laeva kaasa kiskus ja me ei suutnud enam käila
vastu tuult keerata, andsime end tuule ajada.  Ap 27,15
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Su kiituseks, mu Looja, laul tõusku ülesse, et kõige õnne
tooja mu võtnud sülesse. Sa imeliselt juhid ja hoiad ilmamaad ja hellameelselt hõlma mu peidad, lapse väetima.

KLPR 389;1. Aukusti Waldemar Koskimies
Ap 18,1-11; Ül 7,11-8,14
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: 2Kr 13,11(12)13
15. Pühapäev Ma viin nad läbi tule ning sulatan neid,
nagu sulatatakse hõbedat, ja proovin neid, nagu proovitakse kulda. Siis nad hüüavad minu nime ja ma vastan
neile. 
Sk 13,9
Pulus kirjutab: „Meie lootus teie peale on kindel, kuna
me teame, et nii nagu teil on osa meie kannatustest, nõnda ka meie julgustusest.“ 
2Kr 1,7
Kord ei häbene me mitte oma lootusi, vaid oma kartlikku
lootusetust, mis ei usaldanud Jumalat, mis oma vales alandlikkuses ei julgenud kinni haarata Jumala antud tõotustest.

Dietrich Bonhoeffer
16. Esmaspäev Ei sa siis karda äkilist hirmutust; sest Issand hoiab su jalga püünise eest. 
Õp 3,25.26
Ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge, vaid
pühitsege Issandat Kristust oma südames.  1Pt 3,14-15
Loomulikult tunneme hirmu kõige kannatuse ees, aga palve
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annab julgust, Jumal ise kannatab koos meiega, Tema kaudu
saame kõigest kurjast jagu. 
Fanny de Sivers
Jr 10,6-12; Km 1,1-3.17-21
17. Teisipäev Saagu nähtavaks su töö su sulastele ja nende lastele su auhiilgus! 
Ps 90,16
Jeesus ütles: „See ongi Jumala tegu, et te usute temasse,
kelle ta on läkitanud.“ 
Jh 6,29
Su taevaarmastuse päike mu südamesse soojust tõi; ses
valguses me usk, nii väike, ka rõõmsalt haljendama lõi.
Mu usk, oh Vaim, see Sinu töö, ei ma siis kartma löö!

KLPR 384:3. Joosep Liiv
Js 43,8-13; Km 1,27-2,5
17. juuni 1722 - Herrnhuti asula ehitustööde algus
18. Kolmapäev Nad andsid rõõmsa südamega Issandale
ande. 
1Aj 29,9
Vennad, ma tahan teile teatada, mida Jumala arm Makedoonia kogudustes on korda saatnud. Rohked katsumused, millega neid on läbi proovitud, on andnud neile
ohtrasti rõõmu ning nende põhjatu vaesus on kasvanud
siira headuse rohkeks rikkuseks. 
2Kr 8,1-2
Ka kõige väiksemas annis peab olema tahe anda kõik.

Dag Hammarskjöld
Ap 17,(16)22-34; Km 2,6-23
19. Neljapäev Jumal tõstab alandlikke kõrgele ja annab
leinajaile suurt õnne. 
Ii 5,11
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Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast
soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha
tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks
Jumala ees. 
1Kr 1,28-29
Terve kiriku ajaloo vältel ei ole inimesed, kellel on esinenud
erilised armuannid ja kellest paljud on arvatud pühade hulka,
ise neid ande endale sihiks seadnud, vaid on käinud suures
alanduses oma teed vaimse küpsuseni.  Peapiiskop Paavali
Ef 4,1-7; Km 4,1-24
20. Reede Temas saab rahu olema. 
Mi 5,4
Paulus kirjutab: „Kui te aga üksteisega purelete ja kisklete, siis vaadake, et te üksteist hoopis alla ei neela! Ma
ütlen aga: Käige Vaimus.“ 
Gl 5,15-16
Kas ka sina passid kellelegi peale ja rõõmustad, kui ta oma
sõnadega eksib? Kas sulle meeldib, kui keegi sind parastab
su eksimuse pärast? Kui palju rohkem saaks Jumal meie
kõigi üle naerda! Ometi ei tee Ta seda. See, kes sinust hoolib, ei saa nõnda toimida. 
Eenok Haamer
Lk 23,44-49; Km 5,1-31
21. Laupäev Jumal, sa oled mind õpetanud mu noorest
east, ja sestsaadik ma kuulutan sinu imesid.  Ps 71,17
Paulus kirjutab Timoteusele: „Püsi selles, mida sa oled
õppinud ja usaldanud.“ 
2Tm 3,14
Kõik, millest maailm koosneb, võib laguneda, kindlaks jäävad ainult Jumal ja tema Sõna. Sõna, milles on elu ja mis
loob, päästab, uuendab. 
Fanny de Sivers
Jh 14,7-14; Km 6,1-10
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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, kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale
mu Läkitaja.” 
Lk 10,16
Lk 16,19-31; 1Jh 4,16b-21; Ps 76
Jutlus: 5Ms 6,4-9
22. Pühapäev Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi, sest sina oled mu kiitus. 
Jr 17,14
Pime Bartimeus hakkas karjuma ja ütles: „Jeesus, Taaveti Poeg, halasta minu peale!“ Ja Jeesus ütles seisatades: „Kutsuge ta siia!“
Mk 10,47.49
Kui jääd vaatama maailmale, muutud vaevatuks. Kui jääd
vaatama enesele, satud masendusse. Kui vaatad aga Kristusele, jõuad hingamisse. 
Corrie ten Boom
23. Esmaspäev Mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast
mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. 
Jr 29,11
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
Kristlase jaoks on olemas ainult üks patt, ja see on lootusest
loobumine ning meeleheide. Meeleheide on surmatõbi. Usklikul on meeleheitele kindel vastumürk - usk. Toomas Paul
Lk 10,1-9(10-15)16; Km 6,11-24
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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; Km 6,25-32
Jutlus: Js 40,1-8
24. Teisipäev Kui meie süüteod tunnistavad meie vastu,
siis, Issand, toimi meiega oma nime kohaselt!  Jr 14,7
Johannes nägi Jeesust enda juurde tulevat ja ütles:
„Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma
patu.“ 
Jh 1,29
Issand, näita mulle Sina ikka oma halastust. Sinu juurest otsin mina oma hinge õnnistust. Oh mu hing sest rõõmustab,
et mind Jeesus armastab! 
ULR 244:8
25. Kolmapäev Võimsaks on saanud tema heldus meie üle
ja Issanda ustavus kestab igavesti. Halleluuja!  Ps 117,2
Sellest lootusest te olete juba kuulnud evangeeliumi tõesõnas, mis on tulnud teie juurde, nõnda nagu see kogu
maailmas on vilja kandmas ja kasvamas. Nii on see ka
teie seas sellest päevast peale, mil te kuulsite ja tõeliselt
ära tundsite Jumala armu. 
Kl 1,5-6
Oleme tulesüütajad. Selles külmas maailmas, mis on täis
vihkamist ja isekust, võib meie väike leek tunduda mõjuta,
kuid peame hoidma oma tuld põlemas. 
Billy Graham
26. Neljapäev Issand ei jäta maha oma rahvast oma suure nime pärast. 
1Sm 12,22
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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 8,9-10
Issand, me seisame Sinu ees, sarnased selles, et me kõik
oleme ebaõiglased, kõik kord peame surema, kõik oleksime
kadunud Sinu armuta; kuid ometigi sarnased ka selles, et Su
arm kuulub kõigile Sinu armsas Pojas Jeesuses Kristuses.

Karl Barth
Ml 3,19-24; Km 7,1-15
27. Reede Jumal aidaku sind ja Kõigeväeliselt tulgu su
õnnistus. 
1Ms 49,25
Jeesus ütles talle: „Mine koju omade juurde ja kuuluta
neile, mida kõike Issand sulle on teinud ja et ta sinu peale on halastanud!“ 
Mk 5,19
Sa, Isa, oled auline, kes iial on Su sarnane? Ehk ma küll vaene, hädaline, ei siiski Su eest põgene. Sa kutsud isameelega:
“Et tulge, lapsed, kartmata!”

ULR 43:2. Johann Anastasius Frenlinghausen
Mt 27,46-49; Km 7,16-8,3
28. Laupäev Ma tahan oma lambad päästa, et nad enam
ei oleks saagiks. 
Hs 34,22
Jeesus ütles: „Palgaline, kes ei ole karjane ja kelle omad
lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad
maha ja põgeneb - ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali.
Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind.“ 
Jh 10,12.14
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Kui me tunnistame valeõpetuse olemasolu, aga ei võta selles suhtes midagi ette või pöörame ennast ümber ja laseme
lihtsalt jalga, siis oleme õigustatult ära teeninud “palgatöölise” halvustava nimetuse, sest palgatud karjus ei hooli lammastest, kes pole tema omad. 
John Stott
Ap 13,15-25; Km 8,22-35
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 9,16-23
29. Pühapäev Pea mu käske, et sa jääksid elama, hoia mu
õpetust kui oma silmatera! 
Õp 7,2
Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima, kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes
sind kuulavad. 
1Tm 4,16
Jeesus Kristus on Jumala viimane tegu maailma lunastamiseks, sest on mõeldamatu, et sellele peaks veel midagi
lisama. Midagi pole lisada sellele, mida Jumal on Kristuses
rääkinud või teinud. See on juhtunud ainult üks kord ja sellest piisab igaveseks. 
John Stott
30. Esmaspäev Pimeduses tõuseb õiglastele valgus, armuline ja halastav ja õige. 
Ps 112,4
Issanda ingel avas aga öösel vangimaja uksed ja viis
apostlid välja. 
Ap 5,19
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Kui tahad hästi teha sa, siis astu selle ligi, kes võib sind
tõesti aidata, kes maa ja taeva tegi. Ta kätte anna rõõmuga
kõik oma elu, mured ka! Ta võib kõik hästi teha, et saad veel
rõõmu näha. 
ULR 498:3. Paul Gerhardt
Õp 9,1-10; Km 9,1-6
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JUULI
Kuu loosung: Ometi jään ma ikka sinu juurde; sa oled haaranud kinni mu paremast käest. 
Ps 73,23-24
1. Teisipäev Sina, Jumal, kes mind oled lasknud näha
palju kitsikusi ja õnnetusi, teed mind jälle elavaks.

Ps 71,20
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse.

2Tm 1,10
Paljudes inimestes pesitseb sügavalt juurdunud hirm, et kui
nad pühendavad end Jeesusele, siis osutuvad nad kaotajateks. Nad unustavad, et Jeesus tuli siia maailma selleks, et
meie saaksime elada täiuslikku elu, et Tema eesmärk on
meid rikastada, mitte vaeseks teha ning Tema teenimine on
tõeline vabadus. 
John Stott
2Ms 2,11-15(16-22)23-25; Km 9,7-21
2. Kolmapäev Jumal lõi tema meheks ja naiseks, ja ta
õnnistas neid ning andis neile loomisepäeval nime: inimene. 
1Ms 5,2
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Issanda ees ei ole mees ilma naiseta midagi ega naine
ilma meheta, sest nii nagu naine on mehest, nõnda on ka
mees naise läbi, aga kõik on Jumalast. 
1Kr 11,11-12
Jumala tahte läbi ei ole inimene loodud üksikuks, vaid on
kutsutud teise sugupoole juurde. Inimese täielik mõiste ei
tähenda meest üksi, vaid meest ja naist.  Gerhard von Rad
1Sm 1,1-11; Km 9,50-57
3. Neljapäev Ei kuuldu enam vägivallast su maal, rüüstamisest ja hävitusest su piirides; sa nimetad oma müüre
“Päästeks” ja väravaid “Kiituseks”. 
Js 60,18
Jumal pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei
ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole
enam. 
Ilm 21,4
Usklik toimib õigesti, kui ta kurjuse võidu puhul jääb rahulikuks ning on nõus ära ootama Jumala otsust. Osvald Tärk
Mt 15,29-39; Km 13,1-25
4. Reede Need kes kaugel on, tulevad ning ehitavad Issanda templit. 
Sk 6,15
Issanda läbi ehitatakse teidki üheskoos Jumala eluasemeks Vaimus. 
Ef 2,22
Sulle südame ma annan templiks suure rõõmuga. Südames Sind ikka kannan, kuni sinna jõuan ma, kus Sind tohin
teenida kõige püha hulgaga; uusi laule Sulle laulan, kiitust
Sinu ette kannan! 
KLPR 126:5. Mauritus Kramer
Lk 23,39-43; Km 14,1-20
5. Laupäev Olgu sulle meelepärased mu suu kõned ja mu
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südame mõtlemised sinu ees, Issand, mu kalju ja mu lunastaja! 
Ps 19,15
Jeesus ütles: „Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes,
et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja
tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad.“

Jh 4,23
Issand Jeesus, tee midagi minust oma nime auks. Lase mul
olla savi, mida Sa vormid, anum, mille Sa täidad oma andidega, tööriist, mida Sa kasutad, tempel, milles Sa elad.

Magnus Friedrich Roos
Jr 31,(7)8-14; Km 15,1-16,3
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 52
Jutlus: Hs 18,1-4.21-24.30-32
6. Pühapäev Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm
on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse: nõnda sai
inimene elavaks hingeks. 
1Ms 2,7
Jumal ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik.  Ap 17,25
Hing, vaata, siin on sinu õnn, su rikkus, au ja sära; siin
sinu ainus sõber on, kes annab õiget vara: sind oma näo
järele Ta lõi, su patu kandis, Sind juhtis õige usule, kui
Püha Vaimu andis sul Sõnast, sakramendist.

ULR 289:4. Paul Gerhardt
6. juuli 1415 - Jan Hus suri märtrina Konstanzis
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7. Esmaspäev Kuulge, kõik rahvad, pane tähele, maa ja
kõik, mis seda täidab! Sest Issand Jumal räägib teiega.

Mi 1,2
Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis
esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul
meile rääkinud Poja kaudu. 
Hb 1,1-2
Palun Sind enda ja kogu maailma eest, et Sa meilt ära ei võtaks oma Sõna, vaid kingiksid armu, kuulamaks Sinu häält
Sõnas ja seadmaks elu selle järgi. 
Martin Luther
Lk 5,27-32; Km 16,4-22
8. Teisipäev Ära tee liiga oma ligimesele ja ära riisu teda.

3Ms 19,13
Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema
ülesehitamiseks. 
Rm 15,2
Issand, ära lükka mind ära oma palge eest, vaid anna mulle veel armu, et suudaksin täita oma tööd ja ülesannet, mis
Sa minult ootad. Anna mulle armu, et oleksin Sinu usaldust
väärt, minu Jumal ja Kuningas! 
Harri Haamer
2Ms 32,30-33,1; Km 16,23-31
9. Kolmapäev Nõnda nagu su nimi, Jumal, ulatub ka
sinu ülistus ilmamaa äärteni. 
Ps 48,11
Pärast seda ma kuulsin otsekui suure rahvahulga valju
häälekõma taevast hüüdmas: „Halleluuja! Pääste ja kirkus ja vägi on meie Jumalal!“ 
Ilm 19,1
Usus me näeme Sind taevasel troonil. Taevasse jõuda me
südame nõu. Ustavaiks jääjaid seal austades kroonid, olgu
me ustavad siis Sinu jõus. Taevalik tõelisus, hiilgav ja püha.
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Õnnis on taevas Sind kirkuses näha.

RKL I 101:4. Harri-Johannes Rein
Jh 5,1-16; Rt 1,1-22
10. Neljapäev Issand vaatas nende kitsikusele, ja kui ta
kuulis nende halisemist, siis ta meenutas oma lepingut
nendega. 
Ps 106,44-45
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
Usaldamatus ja kahevahel olek on katkestanud paljude usulise arengutee. Usaldus ja julgus Jumala nimel edasi minna
on toonud nähtavale suured võidud. Ja milline on veel nende tähendus ning väärtus igaviku kaaludel!  Eenok Haamer
Mt 18,15-20; Rt 2,1-23
11. Reede Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse,
tema kuningriik valitseb kõiki. 
Ps 103,19
Kristus loovutab kuningriigi Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud iga valitsuse ja iga meelevalla ja väe.

1Kr 15,24
Issand Jeesus Kristus, Sa oled riietunud võidurüüsse ja Sa
pead võitma. Kui kaua Sinu vaenlased panevad vastu ja kui
ägedalt nad märatsevadki, jõuavad nad hoolimata kõigest
häbisse ja Sinu au saab sedavõrd suuremaks, mida ägedam
võitlus on olnud. 
Johann Albrecht Bengel
Mt 27,3-10; Rt 3,1-18
12. Laupäev Kindel on mu süda, oh Jumal! Ma tahan
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laulda ja mängida, samuti mu au. 
Ps 108,2
Manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike
lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale!

Kl 3,16
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 rõõmuga; mu
kandja, ülestõstja, au Sinu nimele!  ULR 46:1. Johann Rist
Rm 8,1-6; Rt 4,1-22
4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. 
Gl 6,2
Lk 6,36-42; Rm 14,10-13; Ps 53
Jutlus: Rm 12,17-21
13. Pühapäev Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega
mu üleastumisi; mõtle minule oma heldust mööda, oma
headuse pärast, oh Issand! 
Ps 25,7
Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes. 
Ef 2,4-5
Oh Jeesus Kristus, halasta, mind patu mõjust vabasta, mu
patt Sa andeks anna. On patu mõju kohutav, mind pühadusest lahutav ning minu elu rikkuv. 

RKL I 39:1. Harri-Johannes Rein
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14. Esmaspäev Kes käib keelekandjana, reedab saladusi,
aga kes on ustava vaimuga, varjab neid. 
Õp 11,13
Mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas,
mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!  Fl 4,8
Lase mul kõik mu teod teha Sinus, millest tulgu au Sinule.
Anna, et avastaksin palgi enese silmas, nii et unustaksin nägemast pindu oma venna silmas. 
Johann Arndt
Lk 5,17-26; Jh 5,1-18
15. Teisipäev Jumal ütles Saalomonile: „Sellepärast et
sa palusid seda ega palunud enesele pikka iga, rikkust
ja oma vaenlaste hinge, vaid palusid mõistust, et kuulata, mis õige on, siis ma teen, vaata, nagu sa ütled.“

1Kn 3,11-12
Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis kõike
muud antakse teile pealegi. 
Mt 6,33
Õige vahekord Jumalaga annab usu, mille vastandiks on
maailmalaste pidev muresolemine oma eluvajaduste rahuldamise pärast. Kui inimene on Jeesuse Kristuse läbi
Jumalaga õiges vahekorras, siis vaatab ta rõõmsa ja kindla lootusega oma Isa poole ka neis küsimustes ning teab,
et Jumal annab talle selle mõõdu järgi, mis talle kuulub.

Elmar Salumaa
Ne 9,1-3.29-36; Jh 5,19-30
16. Kolmapäev Ma meenutan Issanda tegusid, ma tuletan meelde su imesid muistsest ajast ja ma uurin kõiki su
töid ning mõlgutan mõttes su suuri tegusid. Ps 77,12-13
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Jumal valgustagu teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on teil tema kutsumises. 
Ef 1,18
Kes mind ristis rõõmustab? Kes kõik vaenu peletab? Kes
mu südant jahutab? Kes mu valu vähendab? Ristilöödud
Jeesuke! 
ULR 252:4. Johann Christoph Schwedler
Mk 11,(20.21)22-26; Jh 5,31-40
17. Neljapäev Jumal ütles Noale: „Mina teen lepingu
teiega ja teie järglastega pärast teid, ja iga elava hingega, kes teie juures on, et veeuputus ei tule enam maad
rikkuma.“ 
1Ms 9,9-10.11
Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri
ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. 
Rm 8,34
Sinu hoolde ennast annan, vägev Jumal täiesti, Sinu ette
palves kannan kogu oma südame. Sina oled minu Jumal,
kes mul vaesel, jõuetumal jagab jõudu otsata, - selle eest
Sind tänan ma. 
KLPR 442:1. Peeter Grünfeldt
1Kr 12,19-26; Jh 5,41-47
18. Reede Mina olen esimene ja viimane, ja ei ole muud
Jumalat kui mina. 
Js 44,6
Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg,
kes on Isa rinna najal, tema on meile teate toonud.

Jh 1,18
Kes Jeesu juurest leitakse, need lähevad siis taevasse, on
igavese rõõmu sees seal taeva Isa palge ees.

ULR 116:11. Böömimaa vennad
Lk 23,17-26; Jh 6,1-15
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19. Laupäev Mispärast riidlete minuga? Teie kõik olete
astunud üles mu vastu, ütleb Issand. 
Jr 2,29
Te jooksite hästi. Kes on teid takistanud tõele kuulekad
olemast? 
Gl 5,7
Mis kasu on ränduri pingutusest, kui tema tee ei ole õige?

Osvald Tärk
2Kr 13,10-13; Jh 6,16-21
5. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist
enestest, vaid see on and Jumalalt. 
Ef 2,8
Lk 5,1-11; 1Kr 1,18-25; Ps 73
Jutlus: 2Ts 3,1-5
20. Pühapäev Uhkus on enne langust ja kõrkus enne komistust. 
Õp 16,18
Seepärast pangem maha kõik koormav ja patt, mis
hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile
määratud võidujooksu! 
Hb 12,1
On uhkustajaid, on hädaldajaid. Mõlemad vajavad abi.
Kumbki ei võta kergesti abi vastu. Ometi on Issand valmis
neid aitama. Kui ainult leiduks neid, kes nende eest paluks.

Eenok Haamer
21. Esmaspäev Oma kitsikuse ajal ma otsin Issandat; mu
käsi on öösel välja sirutatud ega väsi, mu hing ei lase
ennast trööstida. 
Ps 77,3
Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. 
Mt 5,4
Kui silmapiir nii pime ja vaim sul abita, siis Isa püha
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nime täis usku nimeta! Küll näed, et pilved jälle nii kiirelt mööduvad ja haige südamele siis inglid ilmuvad.

KLPR 441:2. Aksel Kallas
Lk 6,12-19; Jh 6,22-40
22. Teisipäev Ta teab, millist tegu me oleme; tal on meeles, et oleme põrm. 
Ps 103,14
See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi
oleks Jumala oma ja ei midagi meist. 
2Kr 4,7
Apostel Paulus ei palunud kergendust oma vaevadele, vaid
edu evangeeliumile. 
Osvald Tärk
1Ms 35,1-5a.9-15; Jh 6,41-51
23. Kolmapäev Sa paned meie pahateod enese ette, meie
salapatud oma palge valguse ette. 
Ps 90,8
Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame,
on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie
patud. 
1Jh 1,8-9
Me saame õigeks vaid üks kord, kuid andestust vajame iga
päev. 
John Stott
Hs 2,3-8a; Jh 6,52-59
24. Neljapäev Ärge tehke nüüd oma kaela kangeks, vaid
andke käsi Issandale ja tulge tema pühamusse. 2Aj 30,8
Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle: „Me oleme leidnud tema, kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja
Prohvetid: Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist.“ Ja Naatanael ütles talle: „Mis võib küll Naatsaretist head tul– 102 –
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la?“ Filippus ütles talle: „Tule ja vaata!“ 
Jh 1,45-46
Keegi ei pääse jumalariiki koos teistega, teiste varjus, vaid
ainult seeläbi, et Kristus igaühele eraldi oma armu osutab.

Albert Soosaar
Ap 15,4-12; Jh 6,60-65
25. Reede Päästa need, keda viiakse surma, ja peata, kes
vanguvad tapmisele! Kui sa ütled: Vaata, me ei teadnud
seda, kas siis südamete läbikatsuja ei saa sellest aru?

Õp 24,11-12
Jeesus ütleb: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest
vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi.“

Mt 25,45
Inimesed, kellega me koos elame, ei oota, et me nendega
ainult leiba jagaksime ehk mõnel pidulikul hetkel tordiga
neid külastaksime, vaid ootavad midagi enamat, kui nad
on teadlikuks saanud meie kuuluvusest Jumala kuningriiki.
Inimesel on selliseid probleeme, mida pole võimalik lahendada ainuüksi hea roa ja kalli joomaajaga.  Harri Haamer
Lk 22,31-34; Jh 6,66-71
26. Laupäev Mu Jumal, mu hing on rõhutud mu sees!
Seepärast ma tuletan sind meelde. 
Ps 42,7
Jeesus ütleb: „Kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka
välja.“ 
Jh 6,37
Iga kord kui jõuame tõdemuseni, et me oleme Jumala armsad lapsed, avardub ja süveneb meie elu. Kui me oleme Jumala armsad lapsed, ulatub see kaugemale meie sünnist ja
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surmast. Meie ei ole Jumala lapsed sünnihetkest alates ja
me ei lakka olemast surres Tema lapsed. Me oleme Jumala
armsad lapsed igavesti. 
Henri Nouwen
Fl 3,12-16; Jh 7,1-13
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 57
Jutlus: 1Pt 2,2-10
27. Pühapäev Ülekohtuselt saadud varandustest pole
kasu, aga õiglus päästab surmast. 
Õp 10,2
Sakkeus astus Issanda ette ja ütles: „Vaata, Issand, poole oma varandusest annan ma vaestele, ja kui ma olen
kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan neljakordselt tagasi.“ 
Lk 19,8
Armastada tähendab tõsist tööd! 
Henri Nouwen
28. Esmaspäev Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest.

1Ms 2,3
Jumala rahva hingamisaeg on alles ees, sest kes läheb
tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii
nagu Jumal oma tegudest. 
Hb 4,9-10
Kiirelt läheb mööda kallis pühapäev. Tuleb argipäeva mure,
töö ja vaev. Siiski usklik süda ootab rõõmuga seda pühapäeva, mis jääb lõpmata. 
KLPR 205:3. Herman Råbergh
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2Ms 14,15-22; Jh 7,14-24
29. Teisipäev Ärge tehke liiga lesknaisele ja vaeslapsele,
võõrale ja viletsale! 
Sk 7,10
Kes oskab teha head, aga ei tee, sellele on see patt.

Jk 4,17
Kaugele ei jõuta teistest üle käies, vaid teisi edasi viies.

Teedy Tüür
Ap 2,32-40; Jh 7,25-31
30. Kolmapäev Ära vääna õigust! Ära ole erapoolik! Ära
võta meelehead, sest meelehea pimestab tarkade silmi ja
teeb õigete asjad segaseks. 
5Ms 16,19
Kuidas te võite uskuda, kui te ootate austust üksteiselt ega otsi seda austust, mis tuleb üksnes Jumalalt?

Jh 5,44
Kui heidad altarile oma soovid ja loobud maisest mõnust,
mis on muld; siis usk, mis võtnud elus tuleproovid, on igavese väärtusega kuld! 
Milla Krimm
Ap 16,23-34; Jh 7,32-39
31. Neljapäev Issand on oma pühas templis, tema palge
ees vaikigu kogu maa! 
Ha 2,20
Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas
tema kõnet. 
Lk 10,39
Religioon näitab ideaali ja sunnib seda oma jõuga taotlema;
Kristus näitab ideaali ja teostab selle uskujas oma meelevallaga. 
Teedy Tüür
Mt 18,1-6; Jh 7,40-52
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Kuu loosung: Laulge Issandale, kogu maailm, kuulutage
päevast päeva tema päästet! 
1Aj 16,23
1. Reede Mina olen su valmistanud, sa oled mu sulane:
Iisrael, ma ei unusta sind! 
Js 44,21
Jumal pole ära tõuganud oma rahvast, keda ta on ette
ära tundnud. 
Rm 11,2
Oo Jeesus, kas kord paned Sa ka minu armetu hinge Isa
kätele? Ära siis pane seda kõike - minu elu koormat, mu
pattude koormat - mitte kohtu kaaludele, vaid Isa kätesse.

Karl Rahner
Jh 19,31-37; Jh 7,53-8,11
2. Laupäev Vaata, see on meie Jumal, keda me ootasime,
et ta meid päästaks. See on Issand, keda me ootasime,
hõisakem ja tundkem rõõmu tema päästest. 
Js 25,9
Meie osadus on osadus Isaga ja tema Poja Jeesuse Kristusega. Ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik.

1Jh 1,3-4
Nii annab kristlane end Jumala kätesse kui see, kellele Ju– 106 –
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mal ei ole mitte kauge, võõras mõiste ega ka mitte pime,
halastamatu saatus, vaid armastav Isa, kes teab, mida me
tõeliselt vajame. 
Rudolf Kiviranna
Ilm 3,1-6; Jh 8,12-20
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 87
Jutlus: 2Ms 16,2-3.11-18
3. Pühapäev Ma otsin lampidega Jeruusalemma läbi ja
karistan neid, kes tukuvad oma põhjapärmil, kes ütlevad oma südames: „Issand ei tee ei head ega kurja!“

Sf 1,12
Ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab
sulle Kristus. 
Ef 5,14
Nendes maades, kus kristlik tsivilisatsioon on levinud, on
suur hulk inimesi katnud end nägusa, kuid õhukese kristlusekihiga. Nad on lasknud end usuasjust haarata õige pisut:
piisavalt selleks, et lugupeetust säilitada, kuid siiski mitte
nii palju, et see ebamugavaks muutuks. Neile on religioon
suur pehme sohvapadi. 
John Stott
4. Esmaspäev Jumal viis rahva kõrbe kaudu ringi Kõrkjamere poole. 
2Ms 13,18
Jeesus oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata.
Ja ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda. Seejärel tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangee– 107 –
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liumi. 
Mk 1,13-14
Keegi ei pääse taevariiki, ilma et oleks kiusatuste läbi proovile pandud. Kui võtame ära kõik kiusatused, poleks kedagi,
kes päästet leiaks. 
Kõrbeisade tarkus
2Aj 30,13-22; Jh 8,21-29
5. Teisipäev Jumal ütles Moosesele: „Sa ei tohi näha mu
palet, sest ükski inimene ei või mind näha ja jääda elama.“ 
2Ms 33,20
Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles,
et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma,
et me tema läbi elaksime. 
1Jh 4,9
Jeesus ei tulnud meie maailma, et õpetada inimesi natukene
paremini ja sõbralikumalt elama. Häid ja tarku nõuandjaid
on olnud enne teda ja pärast, ning nad on kindlasti mõnevõrra edendanud headust ja õiglust. Jeesuse missioon oli palju
suurem. 
Toomas Paul
Mt 22,1-14; Jh 8,30-36
6. Kolmapäev Sulle antakse uus nimi, mille määrab Issanda suu. 
Js 62,2
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on
möödunud, vaata, uus on sündinud. 
2Kr 5,17
Kristuse Jumalaks tunnistamine tähendab meie avaliku ja
eraelu iga sopi andmist Tema järelvalve alla.  John Stott
Sk 8,9-17; Jh 8,37-45
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7. Neljapäev Päeval annab Issand käsu oma heldusele ja
öösel kostab minu laul temale, palve mu elu Jumala poole. 
Ps 42,9
Neil päevil sündis, et Jeesus läks mäele palvetama ja veetis kogu öö Jumalat paludes. 
Lk 6,12
Kõigeväeline Jumal ja Isa, me täname Sind Sinu suure armu
eest Kristuses. Tänu, et Sa igavikus oled otsustanud meie
pääste üle ja nüüd lased Sõna läbi oma tahet meile teada
anda. 
Fredrik Landahl
1Kr 10,16-17; Jh 8,46-59
8. Reede Sina olid mulle abiks ja su tiibade varju all ma
võin hõisata. 
Ps 63,8
Paulus kirjutab: „Ma olen veendunud, et ei surm ega
elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei
väed ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses
Jeesuses, meie Issandas.“ 
Rm 8,38-39
Usaldus Jumala vastu ja sellest tulenev meelekindlus on
suur and. Aga see antakse sellele, kes seda palub. Palu, et sa
võiksid selle saada. 
Eenok Haamer
Lk 22,14-20; Jh 9,1-12
9. Laupäev Vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal
nähakse tema auhiilgust. 
Js 60,2
Jeesus ütleb: „Mina olen tulnud valguseks maailma, et
ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse.“  Jh 12,46
Kui me oleme hämarusega harjunud, teeb äkiline valgus
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valu. Me sulgeme tahtmatult silmad. Jeesusega kohtumine
oli paljudele traumeeriv. Nad nägid ühtäkki oma ümbrust ja
iseennast, ning see kohutas. Aga need, kes hetke vastu pidasid, kogesid valgustust. Nad tundsid, et on otsekui unest ärganud, et näevad maailma hommikuvalguses. Toomas Paul
Ilm 19,4-9; Jh 9,13-23
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 48
Jutlus: Rm 6,19-23
10. Pühapäev Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu
meid. 
Ps 67,2
Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha
Vaimu osadus olgu teie kõikidega! 
2Kr 13,13
Täna võtab Jumala armastus oma kätesse sinu hinge ja elu
võlaraamatu. Ta tunneb meie süüd ja võlga, mis meil on
Tema ja inimeste ees. Ta teab, kui suur ja kõrvaldamatu see
on - inimlikult vaadates. Aga see, mis inimlikult on võimatu, saab võimalikuks Jumala armuväe läbi. 

Rudolf Kiviranna
11. Esmaspäev Kiitke Issandat, kõik paganad, ülistage
teda, kõik rahvahõimud! 
Ps 117,1
Johannes kirjutab: „Kõike loodut taevas ja maa peal ja
maa all ja meres ning kõike, mis on nendes, kuulsin ma
hüüdvat: „Sellele, kes istub troonil, ja Tallele - õnnistus
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ja au ja kirkus ja võimus olgu igavesest ajast igavesti!“

Ilm 5,13
Ta on õige kohtumõistja, rõhutute abi, kaitsja, Tema valitsemas väes. Õiglaselt Ta kõike seab, kogu ilma ülal peab,
meelevald on Tema käes. RKL I 99:3. Harri-Johannes Rein
Jk 2,14-26; Jh 9,24-34
12. Teisipäev Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda,
öeldes: “Tunne Issandat!”, sest nad kõik tunnevad mind,
niihästi pisikesed kui suured, ütleb Issand. 
Jr 31,34
Toomas ütles Jeesusele: „Minu Issand ja minu Jumal!“

Jh 20,28
Tuleme täna Su ette, ulatades Sulle vastu oma tühjad käed
ja südamed, et Sa võiksid need täita oma armu ja heade
andidega. Me oleme patused, anna meile andeks! Me oleme määritud, puhasta meid meie Päästja veres! Me oleme
vaimselt surnud, anna meile elu! 
Adami Stenander
2Kr 6,11-18 (7,1); Jh 9,35-41
13. Kolmapäev Issand on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama
neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele.

Js 61,1
Elu on saanud avalikuks, ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu. 
1Jh 1,2
Oled sa näinud Jumalat naeratamas, siis tähendab see sinu
usuelus suurt võitu. Usaldusvahekord on loodud Temaga,
kelle käes on kõigi rahvaste saatus. Mida peaksid sa siis
veel kartma? Sa oled laps ja Jumal on sinu Isa ja taevas on
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sinu kodu! 
Jk 3,13-18; Jh 10,1-10

Harri Haamer

13. august 1727 - Vennastekoguduse vaimne sünd Herrnhutis, ühine püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi kirikus
14. Neljapäev Õiged rõõmutsevad ja hõiskavad Jumala
palge ees ning ilutsevad rõõmu pärast. 
Ps 68,4
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! 
Fl 4,4
Rõõmus usklik on see, kes keset argipäeva askeldusi käib
usuteed pühapäevases meeleolus. 
Osvald Tärk
Lk 11,33-36(37-41a); Jh 10,11-21
15. Reede Sinu peale loodavad need, kes tunnevad su
nime; sest sa ei ole hüljanud neid, kes otsivad sind, Issand. 
Ps 9,11
Kristus ütleb: „Ma tean su tegusid ja vaevanägemist ja
kannatlikkust.“ 
Ilm 2,2
Nägin kord, kuidas kõik vaenlase püünised olid kogu maa
peale laiali laotatud. Ma ohkasin ja ütlesin seepeale: “Kes
saab küll neile vastu?” Ja ma kuulsin, kuidas üks hääl mulle
vastas: “Alandlikkus!” 
Kõrbeisade tarkus
Jh 18,19-24; Jh 10,22-30
16. Laupäev Su päike ei lähe enam looja ja su kuu ei kahane, sest Issand on sulle igaveseks valguseks.  Js 60,20
Teie kõik olete ju valguse lapsed. 
1Ts 5,5
Mitu tundi ööpäevast oled sa ristiinimene? Kas sul on vas– 112 –
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tus valmis või pead veel mõtlema? 
Fl 2,12-18; Jh 10,31-42

Eenok Haamer

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 42
Jutlus: 1Pt 4,7-11

17. Pühapäev Issand ütles Eelijale: „Aga ma jätan Iisraelis üle seitse tuhat: kõik põlved, mis ei ole nõtkunud
Baali ees.“ 
1Kn 19,18
Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest
ustav on, kes seda on tõotanud. 
Hb 10,23
Jumalata pole keegi: paljudel on kaotatud Jumal, teistel
kauge Jumal, kolmandatel ebajumal, neljandatel tundmatu
Jumal; leidub neidki, kel on elav Jumal. 
Teedy Tüür
18. Esmaspäev Taas kuuldakse lustihäält ja rõõmuhäält,
peigmehe häält ja pruudi häält, nende häält, kes ütlevad: „Tänage vägede Issandat, sest Issand on hea, sest
tema heldus kestab igavesti!“ 
Jr 33,11
Jeesus ütles neile: „Ega peiupoisid või paastuda sel ajal,
kui peigmees on nende juures?“ 
Mk 2,19
Halleluuja, sulle annab Jeesus rõõmu rohkesti! Elukrooni
pähe paneb, paistab kui su päikene. Armuga sind teretab,
rõõmuga sind kosutab; Siion, kaebuse siis jätad, Jeesu käest
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sa rõõmu võtad. 
ULR 366:6. Joachim Pauli
1Kn 3,16-28; 1Aj 10,1-14; Trk 1,1-10
19. Teisipäev Saalomon ütles: „Vaata, taevas ja taevaste
taevas ei mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille ma
olen ehitanud.“ 
1Kn 8,27
Kristus elab usu kaudu teie südameis. 
Ef 3,17
Kes ei leia Jumalat oma südamest, see ei leia Teda ka universumist, kelle südames aga Jumal elab, see näeb Teda
kõikjal. 
Osvald Tärk
Hs 3,16-21; 1Aj 11,1-9; Trk 1,11-15
20. Kolmapäev Issand kuuleb mu anumist, Issand võtab
vastu mu palve. 
Ps 6,10
Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! 
Kl 4,2
Juba Jeesuse nimi on palve. 
Fanny de Sivers
Mt 19,(4-7)8-12(13-15); 1Aj 13,1-14; Trk 1,16-2,25(24)
21. Neljapäev Issand, su Jumal, annab sulle ülikülluses
head kõigis su kätetöödes. 
5Ms 30,9
Siimon vastas ja ütles: „Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale
lasen ma võrgud vette.“ 
Lk 5,5
Ärge kunagi mõtelge, et leivaküsimus või majanduslik lahedus lõpetab maailma mured. 
Otmar Pello
Ef 5,15-20; 1Aj 14,1-17; Trk 3,1-12
21. august 1732 - esimeste misjonäride lähetamine Herrnhutist teistele mandritele
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22. Reede See rahvas, kes tunneb oma Jumalat, jääb
kindlaks ja tegutseb. 
Tn 11,32
Paulus kirjutab: „Vennad, ma ei arva endast, et ma selle
olen kätte saanud, ühte aga ma ütlen: Ma unustan kõik,
mis on taga, ja sirutun eesoleva poole.“ 
Fl 3,13
Täiusele suundunud maapealses elus tuleb sageli kanda risti, välja kannatada kaasinimeste kriitikat ning hukkamõistu,
kuna nad enamasti ei tea, mis nad teevad. Kuid sellise elu
lõpul ootab meid jumalik maailm, mille rõõmud pole siinse
maailma mugavuste ega lõbudega võrreldavad.

Fanny de Sivers
Jh 19,9-16a; 1Aj 15,1-16.25-29; Trk 4,7-20
23. Laupäev Palju oled sina, Issand, mu Jumal, teinud
imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi
sinu sarnast! 
Ps 40,6
Tunnistatavalt suur on jumalakartuse saladus: Jeesus
Kristus on avalikuks saanud lihas, õigeks tunnistatud
vaimus, nähtav olnud inglitele, kuulutatud paganatele,
usutud maailmas, võetud üles kirkusesse. 
1Tm 3,16
Oma Poja Jumal saatnud, patu viga parandanud, Teda surma
sisse andnud, kõiki surmast lunastanud. See on Isa halastus,
see on ilma õnnistus! Kiitke, kiitke Tema heldust, laulge,
laulge Tema truudust! 
ULR 377:2.
Lk 12,42-48; 1.Aj 16,1-22; Trk 5,1-17(16)
10. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema
on valinud enesele pärisosaks. 
Ps 33,12
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Lk 19,41-48; Mk 12,28-34; Rm 9,1-8.14-16; Ps 59 
Jutlus: Rm 11,25-32
24. Pühapäev Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus!

Ps 81,2
Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au. Ilm 19,7
Rõõm ja lootus kuuluvad alati kokku. Ma ei ole kunagi
kohanud lootusrikast inimest, kes oleks masendunud, ega
rõõmsat inimest, kes oleks lootusetu. 
Henri Nouwen
25. Esmaspäev Kiidetud olgu Issand, kes on andnud rahu
oma Iisraeli rahvale, nõnda nagu ta on öelnud. 1 Kn 8,56
Kristus on meie rahu. 
Ef 2,14
Vaimu viljade hulka kuulub rahu. Jumala rahu jääb sulle keset eluprobleeme, kui usaldad Teda. 
Billy Graham
Rm 11,1-12; 1Aj 16,23-43; Trk 6,2-12(1-11)
26. Teisipäev Ükski pole kalju nagu meie Jumal.

1Sm 2,2
Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on
juba olemas - see on Jeesus Kristus. 
1Kr 3,11
Ei käsuõigus aidata või inimesi ilmas; see läheb hukka armuta, kes õige enda silmis. Mu õigus Jeesus üksinda, Ta
peale üha loodan ma, Ta teeb mind armust õndsaks.

ULR 430:5. Johann Heermann
Lk 21,5-6.20-24; 1Aj 17,1-14; Trk 7,7-21
27. Kolmapäev Te saate leiba süüa küllastuseni ja elada
oma maal julgesti. 
3Ms 26,5
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Jeesus võttis leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes
maas istusid, samuti ka kalakestest, niipalju kui nad
tahtsid. 
Jh 6,11
Kuhu on küll jäänud rõõmsad tänajad? Oled sa tõepoolest
märkamatu hea suhtes, mille osaliseks sa saad? Ära mõtle
juhuseks seda, mis sulle on juhtunud. 
Eenok Haamer
Jh 4,19-26; 1Aj 17,15-27; Trk 7,22-8,1
28. Neljapäev Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui
nad alles räägivad, olen mina kuulnud. 
Js 65,24
Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale
olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses. Ef 3,20-21
Anna minulegi seda armu, et ma ei kaotaks iial julgust paluda ja oodata kõike Sinu armastuselt. 
Karl Rahner
Rm 11,13-24; 1Aj 18,1-17; Trk 8,2-8
29. Reede Mina ootan Issandat, kes peidab oma palge
Jaakobi soo eest, ja loodan tema peale. 
Js 8,17
Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. 
Rm 8,25
Hirm ja öö on hõlmand kõiki, rahutuses ägab maa. Mina
ootan Sinu riiki - tule, Õnnistegija! Tule minu juurde,
kaota meie mure - päikesena sära Sa, vihkamine lõpeta!

KLPR 458:2. Harri Haamer
Lk 23,27-31; 1Aj 19,1-15; Trk 8,9-18
30. Laupäev Taavet ütles Koljatile: „Sina tuled mu
juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juur– 117 –
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de vägede Issanda, Iisraeli väehulkade Jumala nimel.“

1Sm 17,45
Selleks me ju näeme vaeva ja võitleme, sest me oleme
oma lootuse pannud elava Jumala peale, kes on kõigi
inimeste Päästja. 
1Tm 4,10
Me ei saa usku Jeesusesse seletada, aga me saame seda kasutada. 
Osvald Tärk
5Ms 4,27-35(36-40); 1Aj 19,16-20,8; Trk 8,19-9,12
11. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu.

1Pt 5,5
Lk 18,9-14; Ef 2,4-10; Ps 37,1-20
Jutlus: 2Sm 12,1-10.13-15a
31. Pühapäev Heal päeval olgu sul hea meel, ja kurjal
päeval mõtle järele: Jumal on teinud nii selle kui teise, et
inimene ei teaks, mis tal ees seisab. 
Kg 7,14
Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb
Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse
kohaselt kutsutud. 
Rm 8,28
Jumal ei too meie ellu kannatust, kuigi meil tuleb Tema pärast kannatada. 
Teedy Tüür
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SEPTEMBER
Kuu


loosung:

Ole vahva ja tugev, ära karda ja ära kohku!
1Aj 22,13

1. Esmaspäev Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on
kardetav oma tegemistes inimlaste juures. 
Ps 66,5
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse
Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. 
Ef 1,3
Jumala antud lahendused on imelised. Algul ei saa aru, aga
pärast taipad, kuidas Tema on kõik korraldanud. Ta on kõik
teinud hästi. Jumal ei tee vigu. 
Eenok Haamer
Hs 17,1-6.22-24; 1Aj 21,1-14; Trk 9,13-19(18)
2. Teisipäev Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad,
kõigile, kes teda tões appi hüüavad. 
Ps 145,18
Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised
palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. 
Fl 4,6
Meie oleme Tema omad. Meie elu kuulub Jumalale. Meie elu
kõige sügavam õnnistus tuleb sealt, kus süda on ühendatud
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Temaga, kes on meie Looja ja Lunastaja. Rudolf Kiviranna
1Ms 19,15-26; 1Aj 21,15-22,1; Trk 11,21-12,1
3. Kolmapäev Sina oled mu Issand, ei mul ole head ilma
sinuta. 
Ps 16,2
Paljud Jeesuse jüngritest lahkusid tema juurest ega
käinud enam koos temaga. Siis ütles Jeesus neile kaheteistkümnele: „Kas teiegi tahate ära minna?“ Siimon
Peetrus vastas talle: „Issand, kelle juurde me peaksime
minema? Sinul on igavese elu sõnad.“ 
Jh 6,66-68
Sinult ma hädades, Issand ning abimees, rahu ja õnnistust
püsivalt saan. Teised mind hüljaku, naergu ja pilgaku, hellasti sülesse tõmbad vaid Sa.  KLPR 274:2. Ole Theodor Moe
Mk 7,24-30; 1Aj 22,2-19; Trk 12,11b-22
4. Neljapäev Ta halastab jälle meie peale ja heidab kõik
meie patud mere sügavustesse. 
Mi 7,19
Jeesus ütleb: „Ma ei ole tulnud maailma üle kohut
mõistma, vaid maailma päästma.“ 
Jh 12,47
Õndsus ei sõltu viimselt mitte meie voorustest ja teenetest,
vaid Jumala armust. Armu antakse aga ainult armupalvele ja
armuigatsusele. Kus see palve ja igatsus suureks saab, seal
on suur ka uue puhastatud ja pühitsetud elu tahe.

Aleksander Täheväli
1Pt 5,1-5; 1Aj 28,1-13; Trk 13,1-9
5. Reede Sinu käes on kõik mu ajad. 
Ps 31,16
Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll
homne päev muretseb ise enese eest! Igale päevale piisab
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oma vaevast. 
Mt 6,34
Lahendamatud küsimused, oma mured, oma pinguldatud
soovid - need kõik annan ma Sinule. Lakkan ründamast suletud uksi ja ootan Sind. Sina avad need. 
Jörg Zink
Lk 22,54-62; 1Aj 29,1-22; Trk 13,10-19
6. Laupäev Issanda Jumala Vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud. 
Js 61,1
Kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. 
Rm 8,14
Nüüd luba Sulle tänu anda, mu Issand - see Su lapse
hüüd; au, kiitust Sinu ette kanda, mis on mu ohver Sulle
nüüd. Sest Sinu arm ja õnnistus on igal tunnil, päeval uus.

KLPR 267:4. Aleksander Hinno
Js 26,1-6; 2Aj 1,1-17; Trk 15,1-3
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 37,21-40
Jutlus: 1Kr 3,9-15
7. Pühapäev Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma
peaksin kartma? 
Ps 27,1
Jeesus ütleb: „Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse!“ 
Jh 14,1
See on põhimõte, millega iga tõsine kristlane peaks minema vastu homsele päevale. Ta ei oota seda pooleks hirmu ja
lootusega ega uinu selle peale mõteldes murega magama. Ta
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ei lase ka käsi rüppe langeda ega luba ennast hävitada elupõletajate agitatsioonist. Ta teeb midagi paremat. Ta läheb
homsele päevale vastu usus ja palves.
Harri Haamer
8. Esmaspäev Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu
peale loodab. 
Ps 84,13
Jeesus ütleb: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu.“ 
Jh 6,47
Sind, Jeesus, vastu võtan, mu Issand oled Sa. Kõik ilmamured jätan, sest Sinus rõõmsaks saan. Oh, kiitus tulgu Sulle,
et hingehaavad seod, nii avitust tood mulle, on õndsad Sinu
teod. 
RKL I 6:2. Harri-Johannes Rein
Mt 9,27-34; 2Aj 1,18-2,17; Srk 1
9. Teisipäev Armastuse ja kaastunde pärast Jumal lunastas nad, tõstis nad üles ja kandis neid kõigil muistseil
päevil. 
Js 63,9
Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole
teist enestest, vaid see on and Jumalalt. 
Ef 2,8
Päästja-sõnal on mõte alles siis, kui inimene on ahelates või
ohus. Kui ta ise seda ei taju, on see tühi häälikutekombinatsioon. 
Toomas Paul
4Ms 12,1-15; 2Aj 3,1-17; Srk 1,1-10
10. Kolmapäev Ära karda, sest ma olen sind lunastanud,
ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!

Js 43,1
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Rõõmustage, sest teie nimed on taevasse kirja pandud!

Lk 10,20
Sinu püha palge sära paistab meie peale nüüd, selles kaob
kõik maine ära - taeva poole on me püüd. Osaduses Sinuga
on nii kirgas elada. 
RKL I 17:4. Harri-Johannes Rein
Mt 17,14-20(21); 2Aj 5,1-14; Srk 1,11-25(20)
11. Neljapäev Issand lasku oma pale paista sinu peale ja
olgu sulle armuline! 
4Ms 6,25
Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma
tulemas. 
Jh 1,9
Kui kellegi silmad on kord avanenud ja näevad koiduvalguses kaugele, sattub ta teise maailma. 
Toomas Paul
Jk 5,13-16; 2Aj 6,1-21; Srk 2,1-23(18)
12. Reede Oma Jumalaga ma hüppan üle müüri.

Ps 18,30
Me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. 
Rm 8,37
Me ei suuda ealeski olla võitjad, kui võitleme kurjuse vastu.
Meil tuleb võidelda headuse eest. 
Osvald Tärk
Lk 23,6-12; 2Aj 6,22-42; Srk 4,1-11(10)
13. Laupäev Nõnda ütleb vägede Issand: „Kes puudutab
teid, see puudutab mu silmatera.“ 
Sk 2,12
Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?

Rm 8,31
Issand, aita, et mu hing tunneks Sinust igal hommikul uuesti
rõõmu ja mu süda usaldaks Sind jälle. Sest Sina viid lõpule
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selle, mida oled alustanud. Sa ei võta oma kätt minu pealt
ära ja Sinu õigus ei jäta mind maha. J ohann Kaspar Lavater
Js 57,15-19; 2Aj 7,1-10; Srk 4,23-36(20-31)
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 39
Jutlus: Ap 6,1-7
14. Pühapäev Ärge lootke valesõnade peale, kui öeldakse:
„See on Issanda tempel, Issanda tempel, Issanda tempel!“ Vaid parandage oma eluviise ja tegusid.  Jr 7,4-5
Kogu Seadus sisaldub täielikult ühes lauses: „Armasta
oma ligimest nagu iseennast!“ 
Gl 5,14
Tänan Sind, Issand, et Sinust lähtuv kõikvõimas armastus muudab inimsüdamed ja -suhted Sinu nime kiituseks.
Osvald Reier
15. Esmaspäev See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast! 
Ps 118,24
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev! 
2Kr 6,2
Jumal on andnud inimestele vabaduse valida, kas jääda Jumala juurde või lahkuda Temast, aga Ta soovib, et igaüks
valib õige tee. 
Johan Kõpp
5Ms 15,1-11; 2Aj 7,11-22; Srk 5,1-10(8)
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16. Teisipäev Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata
suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema
nime asjata suhu võtab! 
2Ms 20,7
Pühitsetud olgu sinu nimi! 
Mt 6,9
Eks see ju olegi Jumala nime õige austamine, kui kõiges
Temalt lohutust oodatakse ja Teda seepärast appi hüütakse.
Just nõnda annab esmalt süda usu läbi au Jumalale ja seejärel ka suu oma tunnistuse kaudu. 
Martin Luther
Am 5,4-15; 2Aj 9,1-12; Srk 5,11(9)
17. Kolmapäev Jumala ingel hüüdis taevast Haagarit
ning ütles temale: „Mis sul viga on, Haagar? Ära karda,
sest Jumal on kuulnud poisi häält seal, kus ta on. Tõuse,
tõsta poiss üles ja võta ta käekõrvale, sest ma tahan temast teha suure rahva!“ 
1Ms 21,17-18
Tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved ja
õgvendage teerajad oma jalgadele. 
Hb 12,12-13
Issand, anna tunda, et aeg ja võimalused meie käes on piiratud ja ootavad kasutamist. 
Ove Sander
5Ms 24,(10-15)17-22; 2Aj 10,1-19; Srk 6,5-17
18. Neljapäev Õiglane tunneb viletsate kohtuasja.

Õp 29,7
Meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese meeleheaks. 
Rm 15,1
Kannatav inimene soovib, et me saaksime teadlikuks tema
vaevast. Kuidas võin ma mõista inimese üksindust, kui ma
ise seda kogenud ei ole? Kuidas võin mõista invaliidi tõdemata, et ka minus on vigaseid jooni? Kuidas suudan olla
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koos vaestega tõdemata, et vaesust on igaühes, ka minus?

Henri Nouwen
Ap 4,32-37; 2Aj 12,1-16; Srk 6,18-37
19. Reede Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. 
Js 35,5
Jeesus puudutas nende silmi ja ütles: „Teile sündigu teie
usku mööda!“ Ja nende silmad avanesid.  Mt 9,29-30
Oh mind võta targaks teha, armas Õnnistegija, et Su valgust
saaksin näha, ole ise saatjaks Sa. Võida ära pimedust, kurja
vaimu valitsust, et Su juurde saaksin tulla, armu valgel ikka
olla. 
ULR 469:1. Johann Christian Rehring
Mt 26,47-50(55.56); 2Aj 18,1-27; Srk 7,10-19(17); 3640(32-36)
20. Laupäev Siis sa tead, et mina olen Issand, ei jää häbisse need, kes mind ootavad. 
Js 49,23
Issand aga suunaku teie südamed Jumala armastuse ja
Kristuse kannatlikkuse poole! 
2Ts 3,5
Issand, mina palun seda, kuule Sina armuga: anna, et ei
ükski häda Sinust mind ei lahuta. Võta oma hooleks mind,
armastada tahan Sind, ennast Sinu omaks anda, Sinu armu
meeles kanda. 
ULR 282:7. Paul Gerhardt
Jd 1,1.2.20-25; 2Aj 18,28-19,3; Srk 13,1-18(13)
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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 5,14-24
21. Pühapäev Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand.

144,15
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised,
vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.

Ef 2,19
Ausus, sõprus ja armastus on kingitused. Samuti on kingitus
meie osadus Jumalaga. Seda ei saa osta, seda ei saa välja
teenida. Tema ees ei maksa, kas sa oled rikas või vaene, põhikooli haridusega või magister. Elu ja õnnistuse osaliseks
saab see, kes kuulab ja tuleb. Õieti kuulab see, kes Jumala
pakkumise vastu võtab. 
Joosep Tammo
22. Esmaspäev Issand ütleb: „Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu
omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu
maailm.“ 
2Ms 19,5
Te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses. 
Gl 3,26
Kui keegi tahab minna Jumala juurde, peab ta teed küsima
Kolgatalt. 
Osvald Tärk
2Tm 1,1-6(7); 2Aj 20,1-26; Srk 15,11-21(20)
23. Teisipäev Kui Iiobi kolm sõpra kuulsid kogu sellest
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õnnetusest, mis teda oli tabanud, siis tulid nad ja istusid
maas koos temaga seitse päeva ja seitse ööd; sest nad
nägid, et ta valu oli väga suur. 
Ii 2,11.13
Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega!  Rm 12,15
Kaastunne tähendab kannataja kõrvale astumist.

Henri Nouwen
Jh 9,24-38(39-41); 2Aj 26,1-23; Srk 16,15-22(17-23)
24. Kolmapäev Issand on mind läkitanud andma Siioni
leinajaile laubaehte tuha asemel, rõõmuõli leinarüü asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel. 
Js 61,1.3
Kristus ütleb: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!“

Mt 11,28
Kristus toob maailma uuendamise mitte vägevate tugevamaks tegemise , vaid Jumala suureks tegemise läbi. Sellepärast läheb Kristus vaikselt ja sõna lausumata vägevatest
mööda ja astub patuste kambrisse, et nendega söömaaega
pidada. 
Konrad Veem
Fm 1,1-16(17-22); 2Aj 28,1-15; Srk 17,1-20(24)
25. Neljapäev Kas Jumal ütleb, aga ei tee? Kas Ta räägib,
aga ei vii täide? 
4Ms 23,19
Kõik Jumala tõotused on Kristuses “jah”. Seepärast tulgu ka meie suust tema läbi “aamen” Jumalale kiituseks.

2Kr 1,20
Jumalal on kõike küllalt. Seepärast peab meie pilk pöörduma kotkateed päikese poole ja meie palved, raamatud ning
laulud jällegi nimetama alanduses ning aukartuses elava Ju– 128 –
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mala nime. Ei maksa teenida neid viletsaid leivaandjaid, kes
ei ole meile toonud õnne. 
Jaan Lattik
1Aj 29,9-18; 2Aj 28,16-27; Srk 18,1-14
26. Reede Lootke alati Issanda peale, sest Issand Jumal
on igavene kalju. 
Js 26,4
Niisugune usaldus Jumala vastu on meil aga Kristuse
kaudu. 
2Kr 3,4
Mida me mõtleme, kui hinge hakkab vaevama mure, et midagi on kavandatust teisiti läinud? Kas ma olen teinud midagi valesti, et Jumal ei ole lasknud seda nii korda minna?
On võimalik, et Ta meie tähelepanu juhib meie eksimustele
või valedele sammudele, aga ka see on võimalik, et Ta tahab
õpetada usaldama. 
Eenok Haamer
Jh 13,31-35; 2Aj 34,1-7; Srk 22,33(27)
27. Laupäev Mooses ütles: „Pidage hoolsasti kõike, mida
ma teid käsin! Ära lisa sellele midagi juurde ja ära võta
sellest midagi ära!“ 
5Ms 13,1
See on tema käsk, et me usuksime tema Poja Jeesuse
Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist.
1Jh 3,23
Jumala käsk on selline, et me peame seadma Tema esikohale, Tema järel teised ja viimaks iseenda. Patt on selle korra
pahupidi pööramine. 
John Stott
2Ts 2,13-17; 2Aj 34,8-21; Srk 24,1-39(29)
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15. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie
eest! 
1Pt 5,7
Wochenlied: 345 oder 369
Mt 6,25-34; 1Pt 5,5c-11; Ps 130
Jutlus: 1Ms 2,4b-9(10-14)15
28. Pühapäev Keela oma häält nutmast ja silmi pisaraid
valamast, sest su teol on tasu, ütleb Issand. 
Jr 31,16
Õndsad olete teie, kes te nüüd nutate, sest teie saate
naerda! 
Lk 6,21
Usk on nagu lind, kes laulab, kui öö on veel pime.
Rabindranath Tagore
MIHKLIPÄEV
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja
ta vabastab nad. 
Ps 34,8
Lk 10,17-20; Ilm 12,7-12a(12b); 2Aj 34,22-33; Srk 28,1-9(7)
Jutlus: Hb 1,7.13-14
29. Esmaspäev Eks ole mina sind käskinud: Ole vahva ja
tugev! 
Jos 1,9
Ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatut
oma päevani. 
2Tm 1,12
Ma imestan Jumala helduse ja tema väsimatu kannatlikkuse
üle, millega Ta mind eksimatult kättpidi juhib, mu vääratused jälle heaks teeb ja kõik heaga lõpetab. 
Charles de Foucauld
– 130 –

September
30. Teisipäev Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud - kes suudab seda mõista? Mina, Issand, uurin südant, katsun läbi neerud, et anda igaühele tema
tegude vilja mööda. 
Jr 17,9-10
Olgu mis tahes, milles meie süda meid süüdistab, Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik.

1Jh 3,20
Jumal tunneb meie moraalset palet paremini kui me ise.
Meie peeglid näitavad enamasti vaid hästi meigitud ja korralikke kodanikke. On ääretult ebameeldiv, kui keegi mõistab korraga meie sisemist rikutust. See, kes eelistab ausust
iseenda ja kaasinimese suhtes, kogeb, mida Jeesus suudab.

Joosep Tammo
1Ms 16,6b-14; 2Aj 35,1-19; Srk 29,11-17(8-13)
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Kuu loosung: Sest Issand on tasuja ja tema tasub sulle seitsmekordselt. Srk 35,10
1. Kolmapäev Ma kaotan su üleastumised nagu pilved ja
su patud nagu pilvituse. Pöördu minu poole, sest ma lunastan sinu! 
Js 44,22
Jumal on kustutanud ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud,
naelutades selle risti külge. 
Kl 2,14
Oh armas Issand Jeesus Krist, Sa tõusid surmast üles. Meid
päästa surmast, kuradist, meid hoia oma süles! Meid kõiki oma Vaimuga uut elu aita alata, mis Sina meile saatsid.

ULR 207:9. Laurentius Laurenti
Ilm 14,6-7(13-16); 2Aj 35,20-27; Srk 35,1-15
2. Neljapäev Jaakob ütles: „Läheme üles Peetelisse ja
teeme sinna altari Jumalale, kes mind kuulis mu ahastuse ajal ja oli minuga teel, mida käisin.“ 
1Ms 35,3
Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli
tagasi Jumalat valju häälega ülistades ja langes silmili
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maha Jeesuse jalge ette teda tänades. 
Lk 17,15-16
Jumala leidmine pole lõpp, vaid hoopis algus.

Franz Rosenzweig
Mt 18,10-14; 2Aj 36,1-10; Srk 39,1-15(38,34b-39,11)
3. Reede Veereta oma tööd Issanda peale, siis su kavatsused lähevad korda. 
Õp 16,3
Teie öelge: „Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.“ 
Jk 4,15
Issand, valgusta mu teed, millel pean nüüd jätkama oma
rändamist. Aita mind igas olukorras selgelt näha, mida Sina
tahad, mida ma pean või ei pea tegema. Anna mulle jõudu,
et võiksin teha rikast päevatööd Sinust tunnistades.

Magnus Freidrich Roos
Mt 26,51-54; 2Aj 36,11-21; Srk 42,15-26(25)
4. Laupäev Inimeste kartmine paneb püünise, aga kes
loodab Issanda peale, on kaitstud. 
Õp 29,25
Jeesus ütleb: „Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste
ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas.“

Mt 10,32
Kui Jumal pole meie isand, siis on seda inimesed; aga milleks olla orjade ori? 
Nachman Braclawist
Ap 27,16-25; 2Aj 36,22-23; Srk 51,1-17(12)
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16. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja
see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk. 1Jh 5,4
Mt 15,21-28; Rm 10,9-17(18); Ps 119,161-168
Jutlus: Ef 4,1-6
5. Pühapäev Eliifas ütles: „Ometi pöörduksin ma Jumala
poole ja viiksin oma asja Jumala ette, kes teeb suuri ja
uurimatuid asju, arvutuid imetegusid.“ 
Ii 5,8-9
Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid
paadi. Aga Jeesus magas. Ja jüngrid tulid ta juurde ja
äratasid ta üles, öeldes: „Issand, aita! Me hukkume!“

Mt 8,24-25
Kes rajust hoolimata päikesele mõtleb, suudab uskuda Jumalasse. 
Teedy Tüür
6. Esmaspäev Issanda ingel puudutas Eelijat ning ütles:
„Tõuse üles, söö, sest sul on veel pikk tee ees!“ 1Kn 19,7
Eks inglid ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama
neid, kes ükskord pärivad pääste? 
Hb 1,14
Sa oled ka meid tänini nii mitmes hädas hoidnud; ja armust
päevast päevani inglite läbi kaitsnud. Siis tehku nemad alati
- ja meie elu otsani! - siin meie ümber leeri.

ULR 300:5. Justus Gesenius
Rm 6,18-23; Est 1,1-22
7. Teisipäev Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud
üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema!  1Ms 4,7
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Valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks!

1Kr 16,13
Inimene närbub ja kuivab ilma Jumalata. Tunned sa seda
Jumalast eemalolemise viletsust?  Johannes Oskar Lauri
Ap 21,8-14; Est 2,1-18
8. Kolmapäev Issand on kuningas, maa ilutsegu! Rõõmustagu saarte hulk! 
Ps 97,1
Suured ja imelised on sinu teod, Issand Jumal, Kõigeväeline! Õiged ja tõelised on sinu teed, sa paganate kuningas! 
Ilm 15,3
Sina juhid maailma käiku oma headuses ja kõiki olendeid
halastuses. Sina, Jumal, ei maga ega laiskle. Vastupidi, Sa
äratad magajad. Sa kingid elu surma palge ees ja ravid haigeid. Sa avad pimedate silmad ja teed küüraka terveks. Ainult Sulle kuulub minu tänu. 
Juudi liturgia
Mk 5,21-24.35-43; Est 2,19-3,6
9. Neljapäev Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi
välja Egiptusemaalt, orjusekojast. 
2Ms 20,2
Usus keeldus Mooses, kui ta oli saanud suureks, laskmast end nimetada vaarao tütre pojaks. 
Hb 11,24
Kui juudid olid oma vangipõlvega harjunud ning töötasid
nurisemata, siis otsustas Jumal, et on õige aeg nad vabastada... Esmalt pidi Mooses neis äratama vabaduseiha ja alles
siis paistis orjapõlv kibe. 
Juutide tarkusesõnad
Fl 1,19-26; Est 3,7-15
10. Reede Kui Taaveti päevad liginesid surmale, siis an– 135 –
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dis ta oma pojale Saalomonile käsu, öeldes: „Mina lähen
kõige maailma teed. Ole siis vahva ja pea, mida Issand,
su Jumal, on käskinud pidada.“ 
1Kn 2,1-2.3
Vaata, et sa täidad seda teenimiseametit, mille sa oled
saanud Issandas! 
Kl 4,17
Elusta mind, oh Issand, et ma ei viibiks ega unistaks, vaid
hästi arvestaksin aega. 
Carl Heinrich von Bogatzky
Jh 18,3-9; Est 4,1-17
11. Laupäev Viletsate igatsemist sa kuuled, Issand; sina
kinnitad nende südant. 
Ps 10,17
Ja see ongi see julgus, mis meil on Jumal ees, et kui me
midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb
meid. 
1Jh 5,14
Issand Jeesus, lase meil keset võitlust saatana, maailma ja
oma halva loomusega saada Sinu rahu. Anna meile ka eelmaitset sellest, mida meil tulevikus oodata on. Tee meid ustavaks taevaste aarete otsimisel. 
Ludvig Harms
Mk 9,1-10; Est 5,1-14
LÕIKUSTÄNUPÜHA
Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa
omal ajal. 
Ps 145,15
Lk 12,(13-14)15-21; Mt 6,25-34; 2Kr 9,6-15; Ps 65
Jutlus: Hb 13,15-16
12. Pühapäev Me alandasime end oma Jumala ees, et paluda temalt õnnelikku reisi. 
Esr 8,21
Luukas kirjutab: „Kui me need päevad seal olime möö– 136 –
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da saatnud, asusime teele; ja nemad kõik naiste ja lastega saatsid meid linnast välja. Ja ranna ääres me laskusime põlvili ning palvetasime.“
Ap 21,5
Jeesus, meie eel käi Sa eluteel, siis Su järel viibimata käime
ilma kõikumata, kuni Sa meid siit kodumaale viid! 

KLPR 467:1. Nicolaus Ludwig von Zinzendorf
13. Esmaspäev Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge
pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen
hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka?

Js 43,18-19
Kui siis Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudest,
saatis ta oma jüngreid temalt küsima: „Kas sina oled
see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist?“ Jeesus
vastas neile: „Minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete: pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad,
pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi.“ 
Mt 11,2-5
Usk Jumalasse ei alga sealt, kus Temast aru saadakse, vaid
sealt, kus Teda usaldama hakatakse, kuigi Temast aru ei saada. 
Teedy Tüür
Mk 5,24-34; Est 6,1-14
14. Teisipäev Ma tänan Issandat kõigest südamest, ma
kuulutan kõiki su imetöid. 
Ps 9,2
Olge tänulikud kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt
tahab Jeesuses Kristuses! 
1Ts 5,18
Tänu Sulle õiekestest, mida teelt ma kogunud; tänu okkaist
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valusatest, mis mu käsi haavanud. Tänan Sind, et tahad saata igavesse ellu mind. Kõige, kõige eest ma ikka tänan, Issand, üksi Sind! 
KLPR 392:4. Harri Haamer
Jk 1,1-6(7-11)12-13; Est 7,1-10
15. Kolmapäev Tõesti, Issandas, meie Jumalas on Iisraeli
pääste. 
Jr 3,23
Jeesus tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid
haigusi. 
Mk 1,34
Sa oled minu rõõmustus ka siis, kui käes on kurvastus ja
ahastus mind vaevab. Sa pole teda põlanud, kes tunneb, et
ta kadunud, ja Sulle häda kaebab.

ULR 515:6. Christian Friedrich Richter
Lk 7,1-10; Est 8,1-17
16. Neljapäev Vöö köitja ärgu kiidelgu nõnda nagu lahtipäästja. 
1Kn 20,11
Paulus kirjutab Korintose kogudusele: „Ma olin teie
juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas ning mu
kõne ja mu kuulutus ei olnud inimliku tarkuse meelitavais sõnus, vaid Vaimu ja väe osutamises.“  1Kr 2,3-4
Siis maksaks elada, kui me oma elutööst ja ülesannetest elus
nii aru saaksime nagu Inimese Poeg sai aru oma elu mõttest:
otsida, päästa, õndsaks teha kõiki, kes on siin maailmas kadumas, põgenemas, hukkumas. 
Jaan Lattik
Ap 5,34-42; Est 9,1-19
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17. Reede Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge. Mu
Jumal, sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse.

Ps 25,1-2
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.

Lk 19,10
Õigesti elamise probleem vaevab paljusid. Nad püüavad
võimalikult vähe vigu teha. Aga ikkagi ei õnnestu. See paneb meelt heitma. Sa ei suudagi olla täiuslik. Aga kui otsid
Issandat Jeesust ja Tema leiad, siis õpid andeks paluma ja
Tema annab sulle andeks. Nii saab tulla rahu hinge.

Eenok Haamer
Jh 19,28-30; Est 9,20-28
18. Laupäev Igaüks küsigu oma naabrilt ja vennalt
nõnda: “Mis Issand kostis?” või: “Mis Issand rääkis?”

Jr 23,35
Ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. 
Ef 5,17
Ainult enesele keskendumine on surmaotsus, kuid Igavesele elamine vabastab surmast. 
Martin Buber
Mt 14,22-33; Est 9,29-10,3
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 119,169-176 
Jutlus: Ef 5,15-21
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19. Pühapäev Issand oli Saamueliga ega lasknud ainsatki
oma sõna tühja minna. 
1Sm 3,19
Paulus kirjutab: „Meie evangeelium ei ole teie juurde
tulnud palja sõnana, vaid ka väes ja Pühas Vaimus ning
täieliku veendumusega.“ 
1Ts 1,5
Inimese vaim suudab vaevalt tunnetada Jumalat, kes on nii
suur ja võimas, et inimlik taipamine Teda tajuda ei saa. Kuid
Jumal on andnud meile oma püha sõna, et me selle kaudu
saame Tema Püha Vaimu osadusse ja suudame Temasse uskuda. 
Johannes Oskar Lauri
20. Esmaspäev Issand ei unusta vaest jäädavalt, viletsate
lootus ei hukku igaveseks. 
Ps 9,19
Jeesus ütles: „Õndsad olete teie, vaesed, sest teie päralt
on Jumala riik!“ 
Lk 6,20
Ära kunagi küsi, miks leidub maailmas kannatusi, vaid küsi,
mida see mulle tähendab. 
Eugene Heimler
1Ts 4,9-12; Ilm 1,1-8
21. Teisipäev Ma ütlesin: „Ma tunnistan Issandale oma
üleastumised.“ Siis andsid sina mu patu süüteo andeks.

Ps 32,5
Jeesuses Kristuses on meil lunastus, pattude andeksandmine. 
Kl 1,14
Inimesel on pattude pärast häbi ja siis ta ütleb, sellest ei
maksa rääkida. Kuid Jeesus teab niikuinii, seepärast häbenemine ei aita. On vaja üles tunnistada, et vabaks saada.

Eenok Haamer
1Tm 1,1-8(9-11); Ilm 1,9-20
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22. Kolmapäev Issand ütles: „Ta hüüab mind appi, ja ma
vastan temale.“ 
Ps 91,15
Seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks,
kes teda appi hüüavad. 
Rm 10,12
Issand Jeesus Kristus! Anna armu, et me võiksime olla nende hulgas, kes käivad oma eluteed Sinu jälgedes! Halasta
meie peale ja võta meid omade hulka! 
Toomas Paul
Ül 8,4-7; Ilm 12,1-6
23. Neljapäev Mispärast sa riidled Jumalaga, kui ta ei
vasta inimesele iga sõna peale? Sest Jumal kõneleb ühel
ja teisel viisil, aga seda ei märgata. 
Ii 33,13-14
Jeesus ütles: „Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda.“ 
Mt 16,3
Issand Jeesus, anna armu, et meid leitaks tõe poolel olevat,
et me suudaksime taibata, kes Sina oled! 
Toomas Paul
Ap 6,1-7; Ilm 12,7-12
24. Reede Hoidke Issanda, oma Jumala poole, nagu te
seda olete teinud tänapäevani! 
Jos 23,8
Kristus ütleb: „Ma tulen varsti. Pea kinni, mis sul on, et
ükski sinu pärga ei võtaks!“ 
Ilm 3,11
Lase meie hingel alati valvata ja olla ühendatud Sinuga, nii
et me võime olla valmis Sinu auliseks tulemiseks ja Sind
rõõmuga vastu võtta. 
Uddo Lechard Ullman
Lk 23,32-34; Ilm 12,13-18
25. Laupäev Ma käsin sind ja ütlen: Ava heldesti oma käsi
oma vennale, hädalisele ja vaesele oma maal. 5Ms 15,11
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Avardage ka teie oma süda. 
2Kr 6,13
Armastus Jumala vastu ei jää kunagi ainult tundeks, see
kuulub inimese kõlbelise käitumise juurde. 
Leo Baeck
Mt 5,17-24; Ilm 13,1-10
19. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind,
siis ma saan abi, sest sina oled mu kiitus. 
Jr 17,14
Mk 2,1-12; Ef 4,22-32; Ps 38
Jutlus: 2Ms 34,4-10
26. Pühapäev Saalomon ütles Templi pühitsemisel: „Kas
Jumal tõesti peaks elama maa peal?“ 
1Kn 8,27
Jeesus ütleb: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva
ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see
sureb, siis see kannab palju vilja.“ 
Jh 12,24
Kristuse ohvri teeb suureks see, et Ta andis kõik, mis Tal oli.

Joel Luhamets
27. Esmaspäev Pea Issanda, oma Jumala käske, käies
tema teedel ja kartes teda! 
5Ms 8,6
Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Issand, Issand!“, ei saa
taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes
on taevas. 
Mt 7,21
Ärge sundige Jumalat endi teenistusse, teenige Jumalat.

Osvald Tärk
Mk 10,46-52; Ilm 13,11-18
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28. Teisipäev Issand, sinu otsused muistsest ajast on õiged ja kindlad. 
Js 25,1
Kuna aga Pühakiri nägi ette, et Jumal teeb paganad õigeks usust, siis ta kuulutas ette Aabrahamile rõõmusõnumit: „Sinus õnnistatakse kõiki paganaid.“ 
Gl 3,8
Vasta, Issand, paljudele, kes kobavad ringi paganluse teadmatuses ja seisavad ohus hukkuda pimeduses. Anna neile
evangeelium, mida nad kõige enam vajavad. Kingi neile
elu. Kogu nad oma riiki! 
August Ferdinand Huhn
Lk 5,12-16; Ilm 14,1-5
29. Kolmapäev Ma otsin pelgupaika Issanda juures. Kuidas te ütlete mu hingele: „Põgene mägedele nagu lind!“

Ps 11,1
Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga!

Hb 10,35
Mägironijatest räägitakse, et kui nad on kaljuseinal, ei tohiks alla vaadata, et mitte kaotada tasakaalu, et hirm ei saaks
inimest oma valdusesse nii, et ei jaksa edasi ronida. Pilk
tuleb suunata üles ja minna vaid ülespoole.  Joel Luhamets
Kg 12,1-7(8); Ilm 14,6-13
30. Neljapäev Ta kosutas janunevat hinge ja täitis nälgiva hinge heaga. 
Ps 107,9
Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu
armu peale. 
Jh 1,16
Jeesus ei tulnud selleks, et lahendada mõnda küsimust su
elus - Ta tuli lahendama su elu. 
Osvald Tärk
Mk 6,7-13; Ilm 14,14-20
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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; Ilm 15,1-4
Jutlus: Fl 2,12-13
31. Reede Varjatu kuulub Issandale, meie Jumalale, aga
mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja meie lastele.

5Ms 29,28
Jeesus palub: „Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast. Nad
olid sinu omad, ja sina oled andnud nad mulle ning nad
on pidanud sinu sõna.“ 
Jh 17,6
Tänu, armas Issand, et Sa oled minu peale välja valanud
oma Püha Vaimu, kes mind nüüd täidab, tehes mind Jumala armastatud lapseks, ja hoiad mind igaveseks eluks. Aita
mind, Issand, elada ja surra selles kallis ühenduses Sinuga
ja Isaga ja Püha vaimuga. 
Johann Arndt
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Kuu loosung: Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake
rõhutut, mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste
kohtuasju! 
Js 1,17
1. Laupäev Kui suured on sinu teod, Issand! Väga sügavad on su mõtted! 
Ps 92,6
Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid Vaimu, kes
on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile
armust kingib. 
1Kr 2,12
Kui taipad Jumala juhtivat kätt, mis sindki on suunanud,
siis ei ole muud võimalust kui ainult tänada Teda. Aga need
imepärased teed panevad mõtlema, et Temal on kavatsus
veel midagi anda ja Ta ei ole sind maha kandnud. Sul on
vastutus minna edasi Tema näidatud teel ja kasutada Tema
antud võimalusi. 
Eenok Haamer
Ap 14,8-18; Ilm 15,5-8
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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 139
Jutlus: 2Kr 3,3-9
2. Pühapäev Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! 
Ps 103,2
Ta on mu peale halastanud. 
1Tm 1,13
Jumal, Sina oled mu väikese elu võimas Kaitsja, kelle ees
peaksin ma värisema? 
Harri Haamer
3. Esmaspäev Rahvakogudes tänage Jumalat.  Ps 68,27
Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas,
murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning
siira südamega, ja kiitsid Jumalat. 
Ap 2,45-47
Kui inimene leiab tänavalt särava mündi, kummardub ta
kärmesti ja võtab selle üles. Aga kui tänaval lebab inimene,
tõmbab ta end pulgana kangeks ega kummardu millimeetritki. 
Jizchak Gerist
2Ms 23,10-16; Ilm 16,1-9
4. Teisipäev Ma teen teile rohkem head kui teie algusaegadel ja te saate tunda, et mina olen Issand.  Hs 36,11
Te olete õnnistamiseks kutsutud, et võiksite pärida õnnistuse. 
1Pt 3,9
Kes on tark? See, kes õpib igalt inimeselt. See tähendab, et
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kaasinimese vigades tuleb näha ka enda vigu.

Baal Šem Tow
2Ms 18,13-27; Ilm 16,10-16
5. Kolmapäev Me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast!

Tn 9,18
Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt
on taevariik. 
Mt 5,3
Jeesus ütles: “Vaesed, tulge, minu lauavõõrad olge! Tervele
ei arsti vaja, haigele küll igal ajal. Miks ma kandsin ristivaeva, kui sa ise teenid taeva? Ei see sinu laud siis ole, kui sul
abi tarvis pole.” 
KLPR 220:2. Martin Luther
1Ms 24,54b-67; Ilm 16,17-21
6. Neljapäev Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele; millal ma tulen ja näen Jumala palet?

Ps 42,3
Me oleme nüüd Jumala lapsed, ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema
saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me
näeme teda, nii nagu ta on. 
1Jh 3,2
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?

KLPR 166:4. Carl J. Philipp Spitta
2Ms 19,3-9; Ilm 17,1-6
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7. Reede Õnnis on inimene, kellele Issand pahategu ei
arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust. 
Ps 32,2
Jeesus ütleb: „Taevas on ühe meeltparandanud patuse
pärast rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksa õige pärast, kellele ei ole vaja meeleparandust.“ 
Lk 15,7
Issand Jumal, halastaja, Sa mu ainus abimees, Sina ainus armuandja, õnnistus on Sinu käes! Sinu juurde ruttan ma: Issand, Issand, halasta! Minu patud andeks anna, surmaorust
välja kanna! 
ULR 400:4. Gottfried Wilhelm Sacer
Jh 18,28-32; Ilm 17,7-14
8. Laupäev Ma olin nõder ja Issand aitas mind. Ps 116,6
Paulus kirjutab: „Ma nõtkutan põlvi Isa ees, kelle lasteks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal,
et ta annaks teile oma au rikkust mööda saada tugevaks
tema Vaimu läbi seespidise inimese poolest.“  Ef 3,14-16
Ma otsin Sind varahommikul, mu kaitse ja varjupaik;
hommikul ja õhtul hüüan ma Sinu poole, mu Jumal.

Salomo ibn Gabirol
Kg 12,9-14; Ilm 17,15-18
3. PÜHAPÄEV ENNE UUT KIRIKUAASTAT
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!

2Kr 6,2
Lk 17,20-24(25-30); Rm 14,7-9; Ps 75
Jutlus: 1Ts 5,1-6(7-11)
9. Pühapäev Inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene
elab kõigest, mis lähtub Issanda suust. 
5Ms 8,3
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Jeesus ütleb: „Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile Inimese
Poeg.“ 
Jh 6,27
Ainult kuiv põld joob januga, aga see, mida on liiga palju
kastetud, muutub sooks. Ainult vaene vajab raha endale elatise muretsemiseks, aga rikas teeb endale rahast soo, millesse ta upub. 
Moše Makarowist
10. Esmaspäev Taavet ütles Naatanile: „Mina olen pattu
teinud Issanda vastu.“ Ja Naatan ütles: „Issand on juba
su patu sulle andeks andnud; sa ei sure.“ 
2Sm 12,13
Te teate, et tema on ilmunud patte ära kandma ning temas endas ei ole pattu. 
1Jh 3,5
Oh Jeesus, ristisamba peal Sa minu patud kandsid, Sa maksid minu võlad seal, Sa ennast ohvriks andsid. Sa surres
surma surnuks lõid ja surmamaale elu tõid ning tegid lahti
taeva. 
ULR 394:2. Jaan Bergmann
Mk 4,1-9(10-12); Ilm 18,1-24
11. Teisipäev Vihmaveedki ei kuiva nii kiiresti, kui mu
rahvas mind unustab. 
Jr 18,14-15
Jeesus ütleb: „Jeruusalemm, kui palju kordi olen ma
tahtnud su lapsi koguda, otsekui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud!“  Mt 23,37
Näljatunnet ei rahulda teadmine, et leib on olemas. Leiba
tuleb võtta ja süüa. Nii on ka vähe teadmisest, et Kristus
on maailma patud lunastanud. Sul tuleb ta isiklikult vastu
võtta. 
Osvald Tärk
Mk 13,9-20; Ilm 19,1-10
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12. Kolmapäev Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale. Ps 118,18
Armsad, ärge võõrastage enestes tulekuumust, millega
teid pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi
võõrast, vaid rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse
kannatuste osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel. 
1Pt 4,12-13
Kui me ainult ei segaks Jumalat oma kärsitusega, kui Tema
viib läbi meie päästmise kava. Me ei tohi unustada, et meie
ise pole seda koostanud. 
Harri Haamer
Hb 13,1-9b; Ilm 19,11-21
13. Neljapäev Jumal tegi teile teatavaks oma seaduse,
mida ta käskis teid täita - need kümme käsku; ja ta kirjutas need kahele kivilauale. 
5Ms 4,13
See on minu käsusõna, et te armastaksite üksteist nõnda
nagu mina teid olen armastanud. 
Jh 15,12
Nõuad sa õnnistust, õnnista sa; soovid sa armastust, armasta
ka. Karikas, mille sa teisele sead, olgu see, mida sa parimaks pead. 
Andres Tetermann
1Jh 2,18-26(27-29); Ilm 20,1-10
13. november 1741 - kõik vennastekogudused austavad
Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat
14. Reede Nõnda ütleb Issand Jumal: „Pöörduge ümber
ja taganege oma ebajumalaist.“ 
Hs 14,6
Nad hüüdsid Barnabast Zeusiks ja Paulust Hermeseks,
sest tema pidas kõnet. Aga kui apostlid Barnabas ja
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Paulus seda kuulsid, käristasid nad oma rõivad katki ja
tormasid rahvahulga sekka, hüüdes: „Mehed, miks te
seda teete! Meiegi oleme teiesugused nõdrad inimesed,
ja me kuulutame teile evangeeliumi, et te pöörduksite
tühjadest asjadest elava Jumala poole.“  Ap 14,12.14-15
Ükski inimene ei saa kanda Jumalale nähtavat vilja, kui tal
endal puudub juur - Jeesus Kristus. 
Albert Soosaar
Mt 26,36-41; Ilm 20,11-15
15. Laupäev Mina olen teinud maa, inimesed ja loomad,
kes maa peal on, oma suure rammu ja väljasirutatud
käsivarre abil, ja ma annan need sellele, kes minu silmis
õige on. 
Jr 27,5
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
Puud, lilled, rohi, loomad, linnud, kogu loodus elab ja liigub
nii nagu taevakehadki Jumala kindlate seaduste järele. Nad
on seda, mis nad olema peavad. Päike ei saa Jumalale ütelda, et ta läheb homme oma teed. Ainult inimene võib valida
tee, mis on vastuolus Jumala tahte, tema mõtte, Ta pühaduse
ja armastusega. 
Rudolf Kiviranna
Mk 13,30-37; Ilm 21,1-8
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 50
Jutlus: 2Kr 5,1-10
– 151 –

November
16. Pühapäev Iiob ütles Jumalale: „Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind
näinud. Seepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen
põrmus ja tuhas.“ 
Ii 42,5-6
Tema sulased teenivad teda ning näevad tema palet ning
tema nimi on nende otsaesisel. 
Ilm 22,3-4
Mu Õnnistegija, mu elu alus, Sa oled siin ja igavikus seal!
Sa aitasid, kui murtud hing Sind palus - nüüd hoian oma
silmad Sinu peal. 
Milla Krimm
17. Esmaspäev Rõõmutsege ja olge igavesti rõõmsad mu
loodu pärast. 
Js 65,18
Jeesus ütles: „Ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan tema töö. Eks te ise ütle, et veel on neli
kuud, ja siis tuleb lõikus? Vaata, mina ütlen teile: Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks!“ 
Jh 4,34-35
Küllap Jumala tahte kohane elu ongi kõige väärtuslikum
elu, isegi siis, kui tuleb kaotada, kui tuleb ära anda, oma
soovidest loobuda. Aga seda elutervet, elu ülesehitavat tunnetust on võimalik leida ainult Jeesuse Kristuse tulekuga
meie ellu. 
Joel Luhamets
Mt 7,21-27(28.29); Ilm 21,9-14
18. Teisipäev Miks antakse valgust vaevatule ja elu neile, kelle hing on kibestunud; kes ootavad surma, mis ei
tule? 
Ii 3,20-21
Ma usun, aita mind mu uskmatuses! 
Mk 9,24
Ma tulen palves, hinges Sinu tõotus: et tulijat ei lükka väl– 152 –
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ja Sa. Su sõna on mu ainukene lootus ja kindel pant, et
tulla julgen ma: kui mäed ka liiguvad - ei muutu Sa!

Milla Krimm
Hb 10,26-31; Ilm 21,15-21
PAASTU- JA PALVEPÄEV
Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõimudele. 
Õp 14,34
Lk 13,(1-5)6-9; Rm 2,1-11; Ilm 21,22-27
Jutlus: Js 1,10-17
19. Kolmapäev Vaata, ma loon uue taeva ja uue maa.
Enam ei mõelda endiste asjade peale ja need ei tule
meeldegi. 
Js 65,17
Jeesus ütleb: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!“ 
Mt 4,17
Evangelist ei tohi kuulutada odavat armu. Ära püüa leebe
olla selliselt, et teed teistele patutegemise kergeks. Nii sa
süvendad inimeste õnnetust. 
Osvald Tärk
20. Neljapäev Eks sa ise ole seda enesele teinud, hüljates
Issanda, oma Jumala, siis kui ta saatis sind teekonnal?

Jr 2,17
Jeesus ütleb: „Igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma
maja liivale.“ 
Mt 7,26
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Inimese taotlused võivad küll olla vagad, aga ometi takistada Jumala tööd. Kooskäimine Jumalaga tähendab, et
võtame Jumalalt vastu seda, mida Temal on meile anda.

Joel Luhamets
2Ts 1,3-12; Ilm 22,1-5
21. Reede Taaniel ütles: „Minu Jumal läkitas oma ingli ja sulges lõvide suud, ja need ei teinud mulle kurja.“

Tn 6,23
Kes on Jumalast sündinud, hoiab ennast ja kuri ei puuduta teda. 
1Jh 5,18
Halleluuja hüüdku, kes siin Jeesust tunneb, südame Tal ohvriks annab. Halleluuja laulgu kõik, kes õiged armust, lahti
patu, surma hirmust. Rõõmusta! Patuta kiidad Jeesust viimaks, kui saad armust õndsaks!

KLPR 294:4. Joachim Neander
Mt 26,59-66; Ilm 22,6-15
22. Laupäev Kui ma hüüan su poole, Issand, mu kalju,
siis ära pöördu vaikides minust eemale. 
Ps 28,1
Pimedad kisendasid: „Halasta meie peale, Issand, Taaveti Poeg!“ Kui aga rahvahulk sõitles neid, et nad vaikiksid, kisendasid nad veel enam. 
Mt 20,30-31
Kui me tahame siiralt osa saada ristiusu eluväärtustest, siis on
selle oluliseks eeltingimuseks, et meie kõigepealt õpiksime
nägema oma vaesust ja Jumala rikkust.  Rudolf Kiviranna
Ilm 20,11-15; Ilm 22,16-21
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SURNUTEMÄLESTUSPÜHA
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu 
Mt 25,1-13; Ilm 21,1-7; Ps 90
Jutlus: 2Pt 3,(3-7)8-13

Lk 12,35

23. Pühapäev Sina oled suur, Issand Jumal! Sest ükski pole
sinu sarnane ega ole ka muud Jumalat kui sina, kõige selle
põhjal, mida me oma kõrvaga oleme kuulnud.  2Sm 7,22
Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne ja Elav. Ma
olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.

Ilm 1,17-18
Kui me mõtleme ikka ja jälle Jeesuse elu, surma ja ülestõusmise peale, siis ei ole see mingite muistsete sündmuste
meenutamine, vaid midagi, mis puudutab meie elu - nüüd ja
praegu. Rääkides Jeesuse ülestõusmisest, räägime lootusest
saada osa Tema võidust surma üle. 
Toomas Paul
24. Esmaspäev Kõik, mis Jumal teeb, on igavene; midagi
ei ole sellele lisada ega sellest ära võtta. 
Kg 3,14
Nägija Johannes kirjutab: „Ma nägin teist inglit keset
taevast lendavat; sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal - kõigile
paganahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele.“ 
Ilm 14,6
Halleluuja! Jeesus elab! Surm ja põrgu võidetud! Taevas kui
ka maa peal kõlab ingli rõõmus kuulutus: Üles tõusnud Elutooja, Jeesus elab, halleluuja! KLPR 102:3. Jaan Bergmann
5Ms 34,1-7(8); Js 1,1-9
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25. Teisipäev Vaata, Issand, kuidas mul on kitsas käes:
mu sisemus käärib, mu süda pööritab sees, sest ma olen
kõvasti tõrkunud. 
Nl 1,20
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
Issand, päästa meid patu ja surma käest! Ühenda meie süda
enesega, et me võiksime Sinu omaks jääda igavesti!

Toomas Paul
1Pt 1,13-21; Js 1,10-20
26. Kolmapäev Issand, kui ma olen nüüd sinu silmis
armu leidnud, siis tee mulle üks tunnustäht, et sina oled
see, kes minuga räägib! 
Km 6,17
Jeesus ütles: „Kas sa usud seepärast, et sa oled mind
näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad.“

Jh 20,29
Usk kinnitab, et ka kõige hirmsamatest inim- ja loodusjõududest kõrgemal seisab Jumala juhtiv käsi, kes lõplikult
määrab rahvaste saatuse oma õigluse ja armastuse vaimus.

Johan Kõpp
1Kr 3,9-15; Js 2,1-5
27. Neljapäev Jumal ütles Saalomonile: „Palu, mida ma
sulle peaksin andma!“ Saalomon vastas: „Anna oma
sulasele sõnakuulelik süda, et ta võiks su rahvale kohut
mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel.“  1Kn 3,5.9
Noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku,
olge pika meelega kõikide vastu! 
1Ts 5,14
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Jumal, mu Isa, Sa valgustad ja õpetad oma Püha Vaimu läbi
neid, kes Sind usaldavad. Anna meile õiget mõistmist, anna
meile kogeda troosti igal ajal. Täida meid oma väega, me
palume Sind! 
Martin Luther
Kl 4,2-6; Js 3,1-15
28. Reede Tema, kes pillutas Iisraeli, kogub ja hoiab teda
nagu karjane oma karja! 
Jr 31,10
Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist.

Rm 11,29
Jumal ei ole loonud seda maailma, et see hukka läheks, vaid
et viia see sihile, millele kord algus on pandud. Ja seda mitte
ainult selles mõttes, et meie, inimesed, saame lõpuks olla
rõõmsad ja õnnelikud, vaid ka vastupidi: et Jumal tahab
meist rõõmu tunda. 
Jaan Kiivit jun
Mt 27,50-54; Js 4,2-6
29. Laupäev Juuda soost pääsenu, tema jääk, juurdub
taas alt ja kannab vilja pealt. 
2Kn 19,30
Pärast Paabeli vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel,
Sealtielile sündis Serubbaabel Serubbaabelile sündis
Abihuud, Abihuudile sündis Eljakim, Eljakimile sündis
Assur, Assurile sündis Saadok, Saadokile sündis Ahhim,
Ahhimile sündis Elihuud, Elihuudile sündis Eleasar,
Eleasarile sündis Mattan, Mattanile sündis Jaakob, Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kellest sündis
Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks. 
Mt 1,12-16
Oh tule, püha Kuningas, Su rahvas on Sind ootamas.
Sa teda armus õigeks tee, Su riik - see olgu tema sees.
– 157 –

November
Meil´ rahu, rõõmu Sina anna, taeva kanna! Au Sulle!

RKL I 4:3. Harri-Johannes Rein
Ilm 21,10-14. 21-27; Js 5,1-7
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: Mt 21,1-9
30. Pühapäev Kes on juhatanud Issanda Vaimu või teda
õpetanud tema nõuandjana? 
Js 40,13
Kristus ütleb: „Mina olen A ja O, esimene ja viimane,
algus ja ots!“ 
Ilm 22,13
Arm teeb südame selliseks, et ta oma head ja oma tööd ei
näegi, vaid tunneb end kerjusena. See muudab alandlikuks
ja selline teenimine on Jumalale kallis. 
Peeter Sink
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DETSEMBER
Kuu loosung: Kõrb ja liivik rõõmutsevad, nõmmemaa hõiskab ja õitseb nagu liilia. Js 35,1
1. Esmaspäev Jumal on sulle tõesti armuline, kui sa appi
hüüad. Ta vastab sulle, niipea kui ta on kuulnud. Js 30,19
Jumala Ingel ütles Korneeliusele: „Sinu palved ja su almused on tõusnud Jumala ette sind meelde tuletama.“ Ap 10,4
Issand, minu Jumal, ma hüüan Sinu poole. Aita mind paluda ja koondada oma mõtted Sinule. Ma ei suuda seda
teha üksinda. Minu sees on pimedus, aga Sinuga on valgus.
Dietrich
Bonhoeffer
1Pt 1,(8.9)10-13; Js 5,8-24
2. Teisipäev Tulge, kuulge kõik, kes kardate Jumalat;
ma jutustan, mis tema on teinud mu hingele! Ps 66,16
Paulus kirjutab: „Me oleksime hellusest teie vastu andnud
heameelega teile mitte üksnes Jumala evangeeliumi, vaid
ka oma hinge, kuna te olite saanud meile armsaks.“ 1Ts 2,8
Kallihinnalised maalid ja raidkujud, mille hinda arvestatakse miljonitesse, võivad puruneda ja hävida. Kristuse pilt
aga, mis valminud ühe inimese hinges, on purustamatu. Ta
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kestab üle aja igavikku. 
Hb 10,32-39; Js 6,1-13

Rudolf Kiviranna

3. Kolmapäev Issanda peale lootis mu süda ja ma sain
abi. Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma
lauluga. 
Ps 28,7
Maarja ütles: „Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim
rõõmutseb Jumalas, minu Õnnistegijas.“  Lk 1,46-47
Kui meil on Issandast heameel selles maailmas, siis saame
Temast rõõmu tunda ka tulevases maailmas. Kui me oleme
praegu Tema kuningriigi kodanikud, siis saame valitseda
koos Temaga taevastes. See on meie usk.

Polykarpos Smürnast
Kl 1,9-14; Js 7,1-9
4. Neljapäev Boas ütles lõikajaile: “Issand olgu teiega!”
Ja nad vastasid temale: “Issand õnnistagu sind!” Rt 2,4
Johannes kirjutab: „Rahu sulle! Sind tervitavad sõbrad.
Tervita sõpru, igaüht nimepidi!“ 
3Jh 1,15
Kristlase rahu ei ole rahulolu, passiivne hoidumine tegelikkusest, vaid aktiivne vahekordade kujundamine.

Elmar Salumaa
1Ts 5,(1-3)4-8; Js 7,10-17
5. Reede Joosep ütles vendadele: „Teel ärge riielge!“

1Ms 45,24
Olgem usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud
ühtsust. 
Ef 4,3
Issand Jeesus Kristus, hoia oma ustavaid tões, täida nen– 160 –
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de südamed armastusega Sinu vastu ja omavahel. Takista
saatanat külvamast umbrohuseemet Sinu riigi põllule. Lase
selle asemel seal võrsuda rahul ja üksmeelel.

Johan Otto Berggren
Mt 27,27-30; Js 8,1-15
6. Laupäev Jumal, mõtle oma kogudusele, mille sa muiste oled enesele asutanud ja oma pärandi jaoks lunastanud. 
Ps 74,2
Jeesus räägib kogudusest: „Põrgu väravad ei saa sellest
võitu!“ 
Mt 16,18
Maailm on alati olnud rikkam, osavam ja haritum kui kogudus. Kui koguduse säilimine sõltuks neist asjust, oleks ta
ammu maa pealt kadunud. 
Osvald Tärk
Mt 23,37-39; Js 8,23-9,6
2. ADVENDIPÜHAPÄEV
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!

Lk 21,28
Lk 21,25-33; Jk 5,7-8; Ps 1
Jutlus: Lk 21,25-33
7. Pühapäev Meenuta muistseid päevi, pane tähele aastaid põlvest põlve! Küsi oma isalt, et ta jutustaks sulle,
oma vanadelt, et nad räägiksid sulle! 
5Ms 32,7
Paulus kirjutab Timoteusele: „Ma meenutan sinu siirast
usku, mis esmalt elas sinu vanaemas Loises ja sinu emas
Eunikes ja nüüd - selles olen ma veendunud - elab ka
sinus.“ 
2Tm 1,5
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Püha Isa taevas, aita mul tulla koos ligimesega armu otsima,
Sinu lapseks saama, õnnistust kogema püha rahva osaduses.

Osavald Reier
8. Esmaspäev Kui te Issandat otsite, laseb Ta teil end leida. 
2Aj 15,2
Igaüks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes
koputab, sellele avatakse. 
Lk 11,10
Kui sa Jeesust usaldad, siis on tal võimalik sind aidata. Kuidas Ta saakski usaldamatut aidata? See oleks nagu vägisi
pakkumine. Sa ei taha ju, et sulle midagi peale sunnitakse?

Eenok Haamer
Hb 6,9-12; Js 11,1-10
9. Teisipäev Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga. 
Jr 31,3
Jumal on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses, meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse
Kristuse kaudu. 
Ef 1,4-5
Mu Halastaja, muret kanna, et halastuse sisse jään, ja Poja
surma läbi anna, et surres Sinu juurde läen! Seal igavese
rõõmuga Su halastusest kuulutan.

ULR 423:5. Philipp Friedrich Hiller
Ilm 2,12-17; Js 12,1-6
10. Kolmapäev Nõnda ütleb Issand: „Ma olen kuulnud
su palvet, ma olen näinud su silmavett. Vaata, ma teen
sind terveks.“ 
2Kn 20,5
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Hananias pani oma käed Sauluse peale, ütles:“ Saul,
vend, Issand on mu läkitanud - Jeesus, kes end sulle näitas teel, et sa jälle näeksid ja saaksid täis Püha Vaimu.“

Ap 9,17
Issand Jeesus, me täname Sind, et Sa tunned meid, inimlapsi! Sina tead, et me oleme põrm, tead, kui lootusetu meil on
ise ennast paremaks muuta. Anna meile oma Püha Vaimu,
täida meid tarkuse ja väega ning tee meid kõlbavaks Sinu
riiki pärima! 
Toomas Paul
Ilm 2,1-7; Js 14,1-23
11. Neljapäev Issand ütles Moosesele: „Ma olen kuulnud
Iisraeli laste nurisemist. Ütle neile: Täna õhtul te sööte
liha ja hommikul leiba kõhud täis. Siis te mõistate, et
mina olen Issand, teie Jumal.“ 
2Ms 16,11-12
Jeesus kutsus oma jüngrid enese juurde ja ütles: „Mul
on rahvast hale, sest nad on juba kolm päeva minu juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa. Ma ei taha neid
söömata ära lasta, et nad teel ei nõrkeks.“ 
Mt 15,32
Meil igapäevast leiba Sa, oh Issand, anna armuga.
Meid Poja pärast nälja eest, oh Isa, kaitse taeva seest!

KLPR 422:1. Nikolaus Hermann
2Kr 5,1-10; Js 24,1-23
12. Reede Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. 
Ps 91,4
Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab
teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. 
Fl 4,7
Kui pöörata pilk maailmalt ära, ei aita see Jumala juurde;
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ka maailma jälgimisest pole rohkem kasu; aga kes vaatab
maailma Temas, seisab Tema kõrval. 
Martin Buber
Lk 22,66-71; Js 25,1-9
13. Laupäev Issand, kui ma sinu silmis armu leian, siis
ära mine oma sulasest mööda! 
1Ms 18,3
Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.  Ilm 3,20
Issand Jeesus, anna meile võimalus vahetada oma kasin ja
kulunud elu aegumatu aarde vastu! 
Toomas Paul
1Ts 4,13-18; Js 26,1-6
3. ADVENDIPÜHAPÄEV
Valmistage kõrbes Issanda teed; Issand Jumal tuleb jõuliselt! 
Js 40,3.10
Mt 11,2-6(7-10); 1Kr 4,1-5; Ps 33
Jutlus: Mt 11,2-6(7-10)
14. Pühapäev Olge vaid väga hoolsad, et te armastaksite Issandat, oma Jumalat, ja käiksite kõigil tema teedel. Jos 22,5
Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle, ja kus
olen mina, sinna saab ka mu teenija. 
Jh 12,26
Issand Jeesus, ma olen sageli kuulnud Su karjasehäält,
kuid ma ei ole alati sellele järgnenud. Sa ei ole aga lakanud
minu järele hüüdmast, et ma pöörduksin oma eksiteedelt ja
elaksin. Edaspidi ma ei või lasta Sul hüüda ilmaaegu. Selle
asemel võin Püha Vaimu abil Sind järgida kõikjal, kuhu Sa
lähed.
Amadeus Creutzberg
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15. Esmaspäev Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele,
otsekui tähed ikka ja igavesti. 
Tn 12,3
Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke
eeskujuks nende usk! 
Hb 13,7
Sulase ülesanne on kuulutada evangeeliumi inimese kaduvast põlvest ning rääkida igaviku ja igavese elu võimsusest,
mida ükski viha ei surma ega hävita. Juba koidab! - on sulase kõne ka pimedamal keskööl. 
Jaan Lattik
Mt 3,1-6; Js 26,7-19
16. Teisipäev Kogu väehulk saab teada, et Issand ei päästa mitte mõõga ega piigi abil. 
1Sm 17,47
Ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime.

2Tm 2,19
Näita meile oma kuninglikku valitsust, Jumal, too rahu hirmus ja kahtluses. Sina ainsana toimid õigesti. Issand, muuda meid vaikseks ja räägi meiega! 
Otto Riethmüller
Mt 3,7-12; Js 28,14-22
17. Kolmapäev Sinu tõest ja su pühadusest ma rääkisin,
Issand. Ma tunnistan su heldust ja su tõde suure koguduse ees. 
Ps 40,11
Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat.  2Tm 1,8
Kristus ei ole mõte ega kujutelm - Ta on meie tõeline Päästja, Ta on tegelik elu, mitte teoreetiline idee.  Osvald Tärk
Lk 1,26-38; Js 29,17-24
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18. Neljapäev Ilmaaegu te tõusete vara üles, istute hilja
ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Nii see on: Issand
annab oma armsatele unes! 
Ps 127,2
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt
teie eest! 
1Pt 5,7
Issand, ole meie varjupaik. Sinu osaduses võime olla kindlad. 
Uddo Lechard Ullman
1Ts 5,16-24; Js 30,1-17
19. Reede Ma annan andeks nende süü ega tuleta enam
meelde nende pattu. 
Jr 31,34
Ingel ütles Joosepile: „Maarja toob ilmale poja ning sina
paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva
nende pattudest.“ 
Mt 1,21
Ainult Jumala juures võime kogeda uue elu imetaolisi õnnistusi. See, kes Tema juurde on tagasi pöördunud, teab,
milline tähendus on Jumala jõuluarmul inimese elus. Mitte
üheks õhtuks, nendeks kasinateks silmapilkudeks, kus ta
seisab jõulutulede vilkumises ja laulab koos kogudusega
jõululaule. Need õnnistused saavad meie elus püsiva väärtuse, kui oleme tagasi pöördunud elava Jumala juurde.

Harri Haamer
2Kr 1,18-22; Js 32,1-20
20. Laupäev Sina valitsed mere uhkust; kui ta oma lained
tõstab, vaigistad sina need. 
Ps 89,10
Jeesus tõusis püsti ja sõitles tuuli ja järve. Siis jäi see
täiesti vaikseks. 
Mt 8,26
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Kui sa oled jäetud üksindusse, siis tea, et Jumal on sinuga.

Osvald Tärk
Ilm 5,1-5; Js 33,17-24
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 58 
Jutlus: Lk 1,(39-45)46-55(56)
21. Pühapäev Otsekui taevas on maast kõrgel, nõnda on
tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad.

Ps 103,11
Armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb.

Ilm 1,4
Kui hea on vaikseks jääda Isa ees, patukahetsuses alanduda
ja näha kirkas taevakõrguses Lunastajat mulle halastamas.

Laine Villenthal
22. Esmaspäev Sinu päralt on päev ja öögi on sinu päralt,
sina oled valmistanud valguse ja päikese. 
Ps 74,16
Nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks
saime. Öö on möödumas, aga päev on lähedal.

Rm 13,11-12
Mind Sõna läbi valgusta ja tuleta mul meelde, mis kurja
olen teinud ma, mind saada eluteele; et tunnen oma võlad
nüüd ja kahetsen ka patusüüd, neid nuttes Sulle kaeban.

ULR 385:3. Luise Henriette
Ilm 22,16.17.20.21; Js 35,1-10
– 167 –

Detsember
23. Teisipäev Valmistage oma südamed Issandale ja teenige üksnes teda. 
1Sm 7,3
Sakarias ütles: „Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et
ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse,
et võime kartmatult teenida teda vagaduses ja õigluses
tema ees kogu meie eluaja.“ 
Lk 1,68.75
Jõulud asetavad meid avatud taeva alla. Ja kuulutus, mis
aastast aastasse kõlab, on otsekui visa ja järelejätmatu meeldetuletus, et meie käeulatuses on see, mis on jumalik, mis
on püha ja puhas, mis on ehe ja ilus ning mis otsib meis
vastukaja, eluõigust meie keskel. 
Jaan Kiivit jun
Rm 15,8-13; Mt 1,1-17
JÕULUÕHTU
Rm 1,1-7; Mt 1,18-25
Jutlus: Mt 1,(1-17)18-21(22-25)
24. Kolmapäev Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks. 
Ps 19,8
Karjased kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile: „Ärge
kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis
saab osaks kogu rahvale, et teile on täna Õnnistegija
sündinud.“ 
Lk 2,9-11
Näe! Sündides Sa tulid maailma pühal ööl, ja väetiks lapseks olid - nii algas Sinu töö. Sa täitsid Isa nõu ja tegid Tema
tahtmist, nii Sul on jäädav au. 

RKL I 9:3. Harri-Johannes Rein
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1. JÕULUPÜHA
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust. 
Jh 1,14
Tt 3,4-7; Mt 2,1-12
Jutlus: Lk 2,(1-14)15-20
25. Neljapäev Iidse Jumala juures on varjupaik.

5Ms 33,27
Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema
kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja
tõde. 
Jh 1,14
Selle halastuse eest kiitkem Jeesust südamest, usus Teda
teenigem, Tema käsku pidagem. Jumal Poeg on lihaks saanud, Isa viha lepitanud. Ole rõõmus, patune! 

ULR 130:6. Böömimaa vennad
2. JÕULUPÜHA
Hb 1,1-3(4-6); Mt 2,13-23
Jutlus: Jh 1,1-5(6-8)9-14
ESIMÄRTER STEFANOSE MÄLESTUSPÄEV
Kallis on Issanda meelest tema vagade surm. Sinule ma ohverdan tänuohvreid ja hüüan appi Issanda nime. Ps 116,15.17
Ap (6,8-15)7,55-60; Mt 2,13-23
Jutlus: Mt 10,16-22
26. Reede Hoi! Kõik janused, tulge vee juurde!  Js 55,1
Kes troonil istus, ütles: „Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast.“ 
Ilm 21,6
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Jumal, kuule mind, kui ma tulen Su palge ette, kui ma otsin osadust Sinuga! Mul ei ole kuhugi mujale minna ja see,
mida ma viimselt vajan, ei ole mitte need asjad, mida ma
kobamisi soovideks sean, vaid Sina ise. 
Toomas Paul
27. Laupäev Võta kätte ja hakka tööle! Issand olgu sinuga! 
1Aj 22,16
Issanda ingel ilmus Joosepile unenäos ja ütles: „Tõuse,
võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja
jää sinna, kuni ma sind käsin.“ 
Mt 2,13
Kui hea on uskuda ja elada Sinuga, Issand! Kui ma kahtlen ja
mu mõistus tõrgub, kui targad teavad teed vaid tänase õhtuni
ega aima homset, siis saadad Sina kõigutamatu kindluse, et
oled seal ja avad mulle parima tee.  Aleksandr Solženitsõn
2Jh 1,1-6(7); Mt 3,1-12
1. PÜHAPÄEV PÄRAST JÕULE
Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. 
Jh 1,12
Lk 2,(22-24)25-38(39-40); 1Jh 1,1-4; Ps 98
Jutlus: Lk 2,(22-24)25-38(39-40)
28. Pühapäev Hoia oma jalga, kui sa lähed Jumala kotta!

Kg 4,17
Pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke
tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab
päästa teie hinge. 
Jk 1,21
Jumal on andnud meile selle maailma ja elu, on andnud
mõistuse ja südametunnistuse, et seaksime oma kodu, rahva
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ja riigi asjad paremasse korda. Aga me suudame seda ainult
siis, kui saame ise korda. Kui võtame vastu Jumala, olemasolu kõige sügavama saladuse ja lähtekoha - võtame vastu
nii, nagu Ta on tulnud meid otsima ja aitama.

Jaan Kiivit jun
29. Esmaspäev Ärge pange oma lootust vale ja riisumise
peale, ärge lootke tühja. 
Ps 62,11
Ja targad avasid oma aarded ning andsid talle kinke:
kulda, viirukit ja mürri. 
Mt 2,11
Kesk külma talve tuled Sa, tood suvesoojust armuga, Sa
magad sõimes rahuga, meil´ annad armus hingata. Nüüd
möödas kurbus, mure, vaev; meil´ tulnud rahu, rõõmupäev.
Meil´ sündinud Jeesuke, kes tõstab taevasse.

ULR 139:3. Calr Maurach
1Jh 4,11-16a; Mt 3,13-17
30. Teisipäev Iisraeli lapsed ütlesid Issandale: „Me oleme
pattu teinud! Talita sina meiega, nagu see sinu silmis hea
on, aga päästa meid praegu!“ 
Km 10,15
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
Ma tahan uskuda, et Jeesuse silmad vaatavad minu peale.
See annab elamise julguse. Kui julgeks saad, julgusta ka teisi. 
Eenok Haamer
Hb 1(5.6)7-14; Mt 4,1-11
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Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. 
Ps 103,8
Rm 8,31b-39; Mt 4,12-17
Jutlus: Lk 12,35-40

31. Kolmapäev Jumal ütles: „Ma panen neile üheainsa
karjase, kes karjatab neid.“ 
Hs 34,23
Rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist üles
toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse, valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja
saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane.

Hb 13,20-21
Ei surmaorgu läbides mind haara, valda hirm. Jehoova on
mu karjane, mind kaitseb Tema arm.

KLPR 364:3. Ivar Rammo
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PIIBLIRAAMATUTE LÜHENDID
Vana Testament
1Ms
2Ms
3Ms
4Ms
5Ms
Jos
Km
Rt
1Sm
2Sm
1Kn
2Kn
1Aj
2Aj
Esr
Ne
Est
Ii
Ps
Õp
Kg

Ül

Esimene Moosese raamat
Teine Moosese raamat
Kolmas Moosese raamat
Neljas Moosese raamat
Viies Moosese raamat
Joosua raamat
Kohtumõistjate raamat
Ruti raamat
Esimene Saamueli raamat
Teine Saamueli raamat
Esimene Kuningate
raamat
Teine Kuningate raamat
Esimene Ajaraamat
Teine Ajaraamat
Esra raamat
Nehemja raamat
Estri raamat
Iiobi raamat
Psalmid ehk Vana
Testamendi Laulud
Saalomoni Õpetuse Vanasõnad
Koguja raamat

Saalomoni Ülemlaul e
Laulude Laul
Js
Jesaja raamat
Jr
Jeremija raamat
Nl Jeremija Nutulaulud
Hs Hesekieli raamat
Tn Taanieli raamat
Ho Hoosea raamat
Jl
Joeli raamat
Am Aamose raamat
Ob Obadja raamat
Jn Joona raamat
Mi Miika raamat
Na Nahumi raamat
Ha Habakuki raamat
Sf
Sefanja raamat
Hg Haggai raamat
Sk Sakarja raamat
Ml Malaki raamat
Apokrüüfid
Jdt Juuditi raamat
Trk Saalomoni Tarkuseraamat
Tb Toobija raamat
Srk Jeesus Siiraki
tarkuseraamat
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Brk Baaruki raamat
1Mak Esimene Makabite
raamat
2Mak Teine Makabite raamat
Erl Estri raamatu lisad
Su Susanna lugu
Bl
Beel
Lm Lohemadu
As Asarja palve
Kml Kolme mehe kiituslaul
Mn Manasse palve
Uus Testament
Mt
Mk
Lk
Jh
Ap
Rm
1Kr

Matteuse evangeelium
Markuse evangeelium
Luuka evangeelium
Johannese evangeelium
Apostlite teod
Pauluse kiri roomlastele
Pauluse Esimene kiri
korintlastele
2Kr Pauluse Teine kiri
korintlastele
Gl Pauluse kiri galaatlastele
Ef Pauluse kiri efeslastele
Fl
Pauluse kiri filiplastele
Kl Pauluse kiri koloslastele

1Ts
2Ts
1Tm
2Tm
Tt
Fm
Hb
Jk
1Pt
2Pt
1Jh
2Jh
3Jh
Jd
Ilm

Pauluse Esimene kiri
tessalooniklastele
Teine kiri
tessalooniklastele
Pauluse Esimene kiri
Timoteusele
Teine kiri Timoteusele
Pauluse kiri Tiitusele
Pauluse kiri Fileemonile
Kiri heebrealastele
Jaakobuse kiri
Peetruse Esimene kiri
Peetruse Teine kiri
Johannese esimene kiri
Johannese teine kiri
Johannese kolmas kiri
Juuda kiri
Johannese Ilmutusraamat

TEISED KASUTATUD
LÜHENDID
ULR – Uus Lauluraamat, 1899
KLPR – Kiriku Laulu- ja Palveraamat, 1991
LTK – Laulud Talle kiituseks,
1921
RKL – Ruhnu kiriku lauluraamat I ja II, 2002
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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 või 53359850, 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.
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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
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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