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Eesti Evangeelne Vennastekogudus

2015. aasta loosung

Võtke vastu üksteist, nõnda nagu
ka Kristus on meid vastu võtnud
Jumala kirkuseks.
Rm 15,7

Saatesõna 285. väljaandele
Mõned sõnad on tähtsad, mõned vähem tähtsad. Aasta juhtloosung on valitud kestma kogu aastaks. Meist
igaüht peaks järele mõtlema panema, mis on oluline, et
tuletada seda meelde kogu aasta vältel. Nopin siit sõna,
mida salm otse ei kasuta.
Kas sa tead, mida tähendab üksmeel? Kas on seda
palju leida meis ja meie ümber? Kahjuks ei. Isegi nende
hulgas, kes peavad end Jumala lasteks, ei ole üksmeel
populaarne. Erimeelsused on nii omased meie suhtluses
perekonnas, igapäevaelus ja ka koguduses, kirikus ja
kirikute vahel.
Mis peaks olema selle põhjus? Tõenäoliselt rike
ühenduses meie ja meie Issanda Jeesuse Kristuse vahel. Kas me tõesti ei tunneta, et meiega tahab elava ja
toimiva ühenduse saada Jeesus Kristus? Oleme liiga takerdunud iseendasse. Näha, et Tema tahab meid vastu
võtta ja meiega suhelda, saab see, kes vaatab enesest
väljapoole. See, kes näeb kõigepealt Kristust ja siis ka
teisi enda ümber.
Põhjus, miks ristiinimesed ei sära ega levita Jumala
auhiilgust siin maailmas, on selles, et nad pole andnud
end ja kõike, koos oma murede ja ideedega, täiesti Jeesuse Kristuse kätte. Liiga palju on hirmu, ainult isetegemist, rünnakuplaanide välja mõtlemist, kuidas jüngreid teha ja muud – ning liiga pisut süvenemist, palves
vaikseks jäämist, täielikku usaldust Jumala vastu ja
üksmeelt.
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Kirikutel on oma suur ülesanne, aga ükski neist pole
teisest tähtsam, püham ega õigem. Kristus ainsana on
tähtis nii kirikute kui ka iga ristiinimese elus. Sellepärast: kui sa annad end täiesti Tema kätte, siis tuleb suur
muutus sinu ellu, aga mitte üksi sinu, vaid ka su rahva
ellu, kes on läbi elanud ainult põgusaid üksmeele hetki Balti ketis, laulupeol ja ehk veel mõnel haruharval
juhul.
Ärge siis eraldage end üksteisest ega ehitage piirdeaedu, vaid võtke üksteist vastu armastades ja teisest
hoolides, sest Kristus on meid vastu võtnud.
Kui sa lased end Kristusel vastu võtta, siis tuleb armastuse hellus sinusse, mis süütab üksmeele ja meie
saab sulle nii lähedaseks. Siis saab Jumala auhiilgus
suureks meie maal ja hakkab siit välja paistma ka teistele. Siis jääme alles ja meil on tulevik. Siis ei ole ka
ilmaaegne selle aasta juhtloosung.
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 püüdlev 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 ku–5–

junes vennastekoguduse juht.
Vennastekogudus seadis koheselt üheks oma peaeesmärgiks 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. 19. sajandi keskpaigaks saavutas siinne vennastekogudus 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 palve–6–

majades. Usuline elavnemine lõi eeldused ka rahvuslikele püüetele. Pole juhuslik, et nt Friedrich Reinhold
Kreutzwald, Jakob Hurt, Carl Robert Jacobson, Villem
Reiman ja Jaan Tõnisson olid pärit 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 Vennasteko–7–

gudus (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 Kontinentaalprovintsi.
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
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ja pühad sisaldavad lisaks loosungitele temaatilist juhtsalmi ja lugemiskorda.
Ülemaailmse vennastekoguduse üheks töövormiks
on saanud katkematu palveahel. Kogu aasta on tundtunnilt jagatud grupi või üksikisiku hoolde, et nõnda astuda üheskoos oma rõõmude ja muredega Jumala ette.
Palveaegade jaotus ülemaailmsete piirkondade vahel on
järgmine:
1.-18.01.
19.-23.01.
24.-31.01.
1.-7.02. 		
8.-25.02.
26.02.-14.03.
15.-22.03.
23.-31.03.
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
Tsehhi
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 kristlike konfessioonide 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.
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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.
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.
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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.
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Jaanuar

JAANUAR
Kuu loosung: Niikaua kui püsib maa, ei lõpe külv ega
lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö.

1Ms 8,22
UUSAASTA
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke
Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!

Kl 3,17
Jk 4,13-15; Ps 8
Jutlus: Lk 4,16-21
1. Neljapäev Issand, su Jumal, on olnud sinuga. Sul
ei ole midagi puudunud. 
5Ms 2,7
Olge tänulikud! 
Kl 3,15
Tänulikkus on kogetud heategude mälu.  Teedy Tüür
2. Reede Siiski oled sina, Issand, meie Jumal, kelle
peale me loodame. 
Jr 14,22
Jeesuse Kristuse läbi oleme usus saanud ligipääsu
sellele armule, milles me seisame, ja kiitleme oma
lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. 
Rm 5,2
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Jaanuar
Jumala silm näeb. Jumala käsi kaitseb. Jumala Sõna juhatab. Jumala Vaim elustab ja läheme oma teed läbi kaduvate aastate. Läheme oma teed sellele maale, kus üks
päev on kui tuhat aastat ja tuhat aastat kui üks päev. Kui
teeme oma elu sõltuvaks Jumalast, siis tohime Temaga
ükskord ka igaveses osaduses õnnelikud olla.

Harri Haamer
Jos 24,1-2a.13-18.25-26; 1Ms 1,1-13
3. Laupäev Issand, pööra mu süda oma tunnistuste
poole, aga mitte ahnuse poole! 
Ps 119,36
Külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on.

Lk 12,15
Täna me ei oota, et meie laste tee oleks väga kaunis, et
nad saaksid rikkaks ja et kõik nende unistused täituksid.
Tähtis on vaid see, et Jumal tegutseks meie elus. Kui nii
sünnib, siis on see suurima rõõmu põhjus.

Joel Luhamets
2Ms 2,1-10; 1Ms 1,14-25
2. PÜHAPÄEV PÄRAST JÕULE
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema
kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja
tõde. 
Jh 1,14b
1Jh 5,11-13; Ps 33
Jutlus: Lk 2,41-52
4. Pühapäev Mina nuhtlen teid teie tegude vilja mööda, ütleb Issand. 
Jr 21,14
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Jaanuar
Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! 
Mt 6,12
Eks Sa heida, Karjane, armu oma lamba peale? Võta
oma sülesse, juhata mind tõe teele! Eks Sa taha häda
sees aidata mind, abimees?

ULR 229:1. Johann Scheffer
5. Esmaspäev Ma tänan su nime su helduse ja ustavuse pärast; sest suuremaks, kui on kõik su kuulsus,
oled sa teinud oma tõotuse. 
Ps 138,2
Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu
nimi! 
Mt 6,9
Kallis on Su püha nimi meile, Sinu rahvale. Selles
nimes peitub ime õnnistuseks kõigile. Maa ja taevas
hüüdvad Sulle: kiitus olgu Jumalale!

KLPR 349:3. Joachim Neander
1Ms 9,12-17; 1Ms 1,26-2,4a
KOLMEKUNINGAPÄEV (EPIPHANIAS)
Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba.

1Jh 2,8b
Ef 3,2-3a.5-6; Ps 72
Jutlus: Mt 2,1-12
6. Teisipäev Kitsikuses ma hüüdsin appi Issandat, Issand vastas mulle, asetas mind avarusse.  Ps 118,5
Teie aga olete “valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite
tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest
– 16 –

Jaanuar
oma imelisse valgusse. 
1Pt 2,9
Armastava Isana tahaks Jumal sinuga, oma lapsega,
vestelda. Ta ootab, et läheneksid Temale palves ja avaksid oma südame. Ta ootab, et kuuleksid, mida Tal on
sinule öelda Sõna kaudu. Milline kaotus, kui sa ei võta
seda võimalust arvesse! Ainult vaiksed hetked, mil oled
armastuse vestluses Jumalaga, teevad sind tugevaks
võitmaks argipäeva ahastusi. 
Ema Basilea Schlink
7. Kolmapäev Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust! 
Ps 51,17
Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul,
kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille
Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust
Jeesuse Kristuse kaudu. 
1Pt 4,11
Ei ole midagi ravivamat kui tänulik ülistuslaul, mis algab maa peal alati siis, kui keegi paneb armastuse, kannatlikkuse, lootuse ja headuse noodi kõlama, kuuldes
taevalist muusikat. 
Jörg Zink
1Jh 3,1-6; 1Ms 2,4b-17
8. Neljapäev Aga sina võta kätte ja räägi neile kõik,
mida ma sul käsin. 
Jr 1,17
Me ei kuuluta ju iseendid, vaid Jeesust Kristust Issandana. 
2Kr 4,5
Kas oleme valmis risti pärast maailmale ristilöödud
olema ja maailma väljakutset nõnda vastu võtma, et
tahaksime maailmaga rinnutsi seista, salgamata oma
kuuluvust Jeesusele? Salgamata oma kuuluvust Tema– 17 –

Jaanuar
le, kes ristil on surnud meie eest, et meie võiksime elada
Temale ja mitte maailmale? 
Harri Haamer
1Jh 2,12-17; 1Ms 2,18-25
9. Reede Pöörduge tagasi, taganenud lapsed, ma teen
teid terveks teie taganemisest! - Vaata, me tuleme
sinu juurde, sest sina oled Issand, meie Jumal.

Jr 3,22
Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi! Patused,
puhastage käed ja kasige südamed, te hingelt kahestunud! 
Jk 4,8-9
Jeesus on korduvalt inimesi meeleparandusele kutsunud. Ta on rääkinud Jumala nuhtlusest neile, kes meelt
ei paranda. Aga Jumal armastab meid. Seepärast ei taha
Ta patuseid hukka saata, vaid päästa. Ta ei käitu põhimõttel: kuidas sina mulle, nõnda mina sulle! Seepärast
ei lähene Ta patustele mitte noomides ja ähvardades,
vaid armu pakkudes. 
Albert Soosaar
Ef 4,17-24; 1Ms 3,1-13
10. Laupäev Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus. 
5Ms 6,4
Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja
inimeste vahel: inimene Kristus Jeesus, kes on iseenese loovutanud lunastushinnaks kõikide eest, tunnistusena selleks määratud ajal. 
1Tm 2,5-6
Peame isiklikult tundma Õnnistegijat, muidu on kogu
teoloogia tühine!  Nicolaus Ludwig von Zinzendorf
1Jh 1,5-7; 1Ms 3,14-24
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Jaanuar
Evangeelse Alliansi palvenädal
1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. 
Rm 8,14
Rm 12,1-3(4-8); Ps 101
Jutlus: Mt 3,13-17
11. Pühapäev Päästa, Issand, sest vagad on lõppenud
ja ustavad on otsa saanud inimlaste seast!  Ps 12,2
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 6,67-68
Meie ei tunne iialgi Jeesust ära inimlike kaalutluste
põhjal. Jeesust näitab meile Jumala Sõna, mille usus
vastu võtame. Jeesuse tunneme täielikult ära siis, kui
Jumala Sõna meid juhatab. 
Albert Soosaar
12. Esmaspäev Aga Noa leidis armu Issanda silmis.

1Ms 6,8
Ent meie usume end päästetud olevat Issanda Jeesuse armu läbi. 
Ap 15,11
Kui patt nõelab, siis peab kinnitama pilgu ristilöödud
Jeesusele. See puhastab mürgist ja parandab haavad.

Fanny de Sivers
Ap 10,37-48; 1Ms 4,1-16
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13. Teisipäev “Kas saab keegi ennast peita peidupaikadesse, ilma et mina teda näeksin?”, ütleb Issand.
“Kas see pole mina, kes täidab taeva ja maa?”, ütleb
Issand. 
Jr 23,24
Käige nagu valguse lapsed. 
Ef 5,8
Tuleb oodata, igal asjal on aeg. Võib olla tuleb oodata terve põlvkond, võib olla kaks või kolm põlvkonda.
Aga see, mis kurja peale ehitatakse, ei jää püsima. Ja
kui meie seome ennast kaduvaga, kurjusega, siis oleme niisamuti hukkumisele määratud kui kõik muu.

Joel Luhamets
Jos 3,9-17; 1Ms 4,17-26
14. Kolmapäev Issand, räägi, sest su sulane kuuleb!

1Sm 3,9
Ka üks jumalakartlik naine, Lüüdia nimi, purpurimüüja Tüatiira linnast, kuulas, ning Issand avas
tema südame, nii et ta pani tähele, mida Paulus rääkis. 
Ap 16,14
Me võime pidada imeks igaüht, kes on parandanud
meelt, sest see ei ole kunagi inimese, vaid alati Jumala
töö. 
Toomas Paul
Kl 2,1-7; 1Ms 6,5-22
15. Neljapäev “Vaata, päevad tulevad”, ütleb Issand,
“mil linn Issandale üles ehitatakse.” 
Jr 31,38
Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. 
Mt 5,14
Jumal on ikka ja jälle tulnud sellesse maailma inimlike
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tunnistajate kaudu, kelle südamed on täidetud jumalakartusega ja lootusega. 
Joosep Tammo
Mk 10,13-16; 1Ms 7,11-24
16. Reede Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist,
ei ole Issand teid eelistanud ja valinud, ei, te olete ju
väikseim kõigist rahvaist, vaid sellepärast et Issand
teid armastas. 
5Ms 7,7-8
Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest ega pingutusest, vaid Jumalast, kes halastab. 
Rm 9,16
Jumal on väikeste ja tähtsusetute Isa. Nende kaudu teeb
Ta suuri tegusid. Taha olla väike, siis kasutab Ta sind
suurteks tegudeks! 
Ema Basilea Schlink
Lk 12,49-53; 1Ms 8,1-12
17. Laupäev Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie,
igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks
sisse tulla! 
Ps 24,7
Teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. 
Lk 12,36
Hea Jeesus, kes Sa ristil väljasirutatud kätega oled kõikide aegade inimesi enda poole tõmmanud! Tõmba ka
meid Sinu järgimise teele ja õpeta Sinu tahtmist tegema.

Andreas Heintz
Mt 6,6-13; 1Ms 8,13-22
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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
Rm 12,(4-8)9-16; Ps 70
Jutlus: Jh 2,1-11
18. Pühapäev Alasti olen ma emaihust tulnud ja alasti pöördun ma tagasi. 
Ii 1,21
Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me
ka midagi maailmast ära viia. Kui meil on aga elatist
ja ihukatet, siis olgu neist meile küll. 
1Tm 6,7-8
Kirikuisa Augustinus imestab, et inimesed näevad
hirmsasti vaeva, et oma maist elu paari aasta võrra pikendada, aga ei tee suurt midagi igavese elu saavutamiseks. 
Fanny de Sivers
19. Esmaspäev Issand, ole mulle armuline, sest ma
olen nõrkenud! Tee mind terveks, Issand, sest mu
hing on väga jahmunud. 
Ps 6,3.4
Paulus kirjutab: “Kuid Issand ütles mulle: “Sulle
piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täie võimuse.” 
2Kr 12,9
Hirm tuleviku pärast valdab sind. Jumal sõnab: “Kas
ma ei ole öelnud, et olen iga päev sinu juures? Nii et ka
mure päevad ei ole erandiks. Vastupidi - siis olen sinule lähemal kui kunagi varem.” Kui ahistus on suur, siis
pole Jumal mitte üksnes lähedal, vaid Ta on sinu kõige
tugevam abimees. 
Ema Basilea Schlink
5Ms 4,5-13; 1Ms 9,1-17
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20. Teisipäev Nii kui Issand ütles, nõnda see sai; nii
kui tema käskis, nõnda see tuli esile. 
Ps 33,9
Ent väeülem vastas: “Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb.” 
Mt 8,8
Jumalariigi töö ei nõua erilisi võimeid, pigem vastupidi: oma võimetuse mõistmist ja alandlikkust otsida abi
Jumalalt. 
Teedy Tüür
Mk 2,23-28; 1Ms 11,1-9
21. Kolmapäev Issand, Sinu käes on ju jõud ja vägi,
ja ükski ei suuda sulle vastu panna.
2Aj 20,6
Kristus ütleb: “Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik
rahvad.” 
Mt 28,18-19
Sa väega saada tööle siit armukuulutajaid hulgana! Tee
lõpp, oh Issand, patuööle ja saatanale oma võimuga!
Nii, Issand, laota üle ilmamaa Sa oma riiki välja võiduga. 
KLPR 245:4. Karl Heinrich von Bogatzky
Lk 16,14-17(18); 1Ms 12,1-9
22. Neljapäev Issand, su Jumal, viib sind heale maale, veeojade, allikate ja sügavate vete maale. 

5Ms 8,7
Nägija Johannes kirjutab: “Ta näitas mulle eluvee
jõge, säravat nagu mägikristall. See saab alguse Jumala ja Talle troonist. Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis kannab vilja kaksteist
korda, andes iga kuu oma vilja, ning puu lehed annavad tervist rahvastele.” 
Ilm 22,1-2
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Siis rõõmuvihke saame kanda, sest nutukülvi lõikus käes. Meil rõõmu tahab Isa anda, kui seisame kõik Tema ees: siis häda kaugele peab jääma,
ei surmgi kätte või meid saada; siis näeme Jeesust
õndsuses. Ta kosutab meid eluveega ja pühib silmad helde käega; mis tõotanud, see sünnib tões!

KLPR 178:4. Johann Sigismund Kunth
Ap 15,22-31; 1Ms 12,10-20
23. Reede Issand! Ära vihasta üleliia ja ära meenuta
ülekohut lõpmata! 
Js 64,8
Kristus on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile.

Ef 2,17
Sa mind lunastasid, võlast vabastasid oma vere väes;
hädas üles tõstsid, kohtus Sina kostsid minu vaese eest.
Jeesus, vägev vahemees, Sind ma üksi üliväga tahan
nõuda taga! 
ULR 243:3. Martin Lipp
Jh 7,1-13; 1Ms 13,1-18
24. Laupäev Ma laulan Issandale, sest tema on Ülikõrge, hobused ja ratsanikud heitis ta merre.

2Ms 15,1
Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest
vabad. 
Jh 8,36
Ristiinimene on see, kes võib kindlas ja kõikumatus
usus öelda: “Mina kuulun Jeesusele. Ta on mind oma
verega patu, surma ja saatana meelevallast vabaks ostnud, ta on mind inimesele loomupärasest jumalatust
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elust vabastanud.” On sinu tunnistus niisugune?

Albert Soosaar
5Ms 33,1-4(7.12-16); 1Ms 14,1-16
Piiblipüha
VIIMANE PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema
auhiilgust. 
Js 60,2
2Kr 4,6-10; Ps 63
Jutlus: Mt 17,1-9
25. Pühapäev Hoidke, et teie süda ei laseks ennast
meelitada ja et te ei kalduks kõrvale ega teeniks teisi
jumalaid ega kummardaks neid. 
5Ms 11,16
Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja
rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad
ja varastavad! Koguge endile aardeid taevasse, kus
koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei
murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su
süda. 
Mt 6,19-21
See, mis Jeesus kingib taevast, kes võib seda rikkuda?
Keda Tema päästab vaevast, ei see iial hukka saa! Ükski
ei saa temale kahju teha kurjasti.

ULR 228:6. Salomon Liskow
26. Esmaspäev Issand, kes ei peaks sind kartma, sa
rahvaste kuningas? 
Jr 10,7
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Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna.

Ap 5,29
Jumal ei sure sel päeval, mil Ta seadused turul surnuks
kuulutatakse. Kas ei ole parem kohtuda elava Jumalaga
siis, kui ei ole veel hilja? 
Toomas Paul
2Kr 3,(9-11)12-18; 1Ms 14,17-24
27. Teisipäev Vii välja mu hing vangist tänama sinu
nime. 
Ps 142,8
Seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus.  2Kr 3,17
Vabadus on võit kurjuse väe üle, on kartmatu läbisammumine aja hädadest, läbi kõikidest ajaloo vaheldumistest, läbi kallaletungidest paremalt ja vasemalt poolt.

Ralf Luther
Jh 1,43-51; 1Ms 15,1-21
28. Kolmapäev Issanda kartus on kurja vihkamine.

Õp 8,13
Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule,
aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses.
Rm 6,11
Jeesus, Sind ma kalliks pean, seda usus kindlalt tean,
et mind päästnud oled Sa pattudest ja kurjast ka. Tänu
olgu Sinule! 
RKL I 32:1. Harri-Johannes Rein
Jh 3,31-36; 1Ms 16,1-16
29. Neljapäev Ka kui ma kõnniksin surmavarju
orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su
karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind. 

Ps 23,4
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Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me
oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel; meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud. 
2Kr 4,8-9
Kristliku usu läbi tuleb midagi uut meie ellu. Me hakkame elu ja ta ülesandeid, ta õnne ja valu nägema ja
mõistma uute silmadega. Elu ei koosne sulle siis enam
hallide päevade mõttetust reast. Siis ei tundu elu meile
enam raskelt mõistetavate, vastuoluliste sündmuste masendava reana, vaid me tunnetame selles Jumala andi ja
Jumala ülesannet. Selles on õige kristliku elumõistmise
kuldne võti. 
Rudolf Kiviranna
Ilm 1,(1.2)3-8; 1Ms 17,1-14
30. Reede Aga Taaniel läks oma kotta, mille ülakambri aknad olid avatud Jeruusalemma poole. Ja
kolm korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis
oma Jumalat. 
Tn 6,11
Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves! 
Rm 12,12
Ma kardan, me ei suuda küllalt hinnata, kui võimas, ülirikas ja tulemuslik on palve. Sest kui tagasihoidlikult ja
lihtsalt see ka kõlab, on see nii rikas, sügav ja avar, et
keegi ei suuda seda uurida. 
Martin Luther
Jh 8,12-20; 1Ms 17,15-27
31. Laupäev Mina õpetasin Efraimi käima, võtsin
nad oma kätele, aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin
neid terveks teha. 
Ho 11,3
Kui meie ei usu, jääb tema ometi ustavaks, sest ta ei
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saa ennast salata. 
2Tm 2,13
Inimene ülistab Jumalat oma ülesannet täites: armastades Loojat ja usaldades Teda. Nii tunnistab ta Issandast.

Jörg Zink
4Ms 6,22-27; 1Ms 18,1-15
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VEEBRUAR
Kuu loosung: Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on
ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. 
Rm 1,16
3. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (SEPTUAGESIMAE)
Me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse
pärast, vaid sinu suure halastuse pärast! 
Tn 9,18
1Kr 9,24-27; Ps 62
Jutlus: Mt 20,1-16a
1. Pühapäev Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt ja
tema käsivars valitseb. 
Js 40,10
Kes ei peaks kartma sind, Issand, ning ülistama sinu
nime? Sina üksi oled püha, kõik paganad tulevad
ning kummardavad sinu ette. 
Ilm 15,4
Me oleme teadlikud, et meie meelevallas pole muuta
maailma palet, aga meie meelevallas seisab selles maailmas, mis nägu ta ka iial ei oleks, usaldada siiski oma
Jumalat. 
Harri Haamer
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2. Esmaspäev Ma pean Issandat alati oma silma ees.

Ps 16,8
Jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu
ja vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale. 
Hb 12,1-2
Värisedes pööran selja patul, elan Jeesu ees; Tema kustutab mu võla, aitab seista armu sees. Aga kui ma komistan, võitlemises haavu saan, Jeesus, arst, siis astu
ette - hinge annan Sinu kätte! 

ULR 463:5. Ludwig Andreas Gotter
Lk 19,1-10; 1Ms 18,16-33
3. Teisipäev Tema peal hingab Issanda Vaim, tarkuse
ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise
ja kartuse Vaim. 
Js 11,2
Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas
Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale.

Mt 3,16
Sinu Püha Vaim, oh Jeesus, andku meile väge ka, et
Su tahtmist mööda armus üha võime elada. Valmista meid, armas Issand, kõlbavaks tee meie südant!

ULR 263:9. Peter Lackmann
Hb 12,12-17; 1Ms 19,1-14
4. Kolmapäev Ma heidan silma nende peale heas
mõttes. Ma ehitan neid ega kisu maha, ja ma istutan
neid ega kitku välja. 
Jr 24,6
Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes
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on Kristuses Jeesuses. 
Rm 8,1
Miski ei lohuta rohkem, kui kindel usaldus, et kurjuse
keskel oled Jumala armastusest ümbritsetud.

Jean Calvin
Mt 10,40-42; 1Ms 19,15-29
5. Neljapäev Ole mulle armuline, Jumal; ole mulle
armuline, sest sinu juures otsib mu hing pelgupaika.

Ps 57,2
Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid
ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad!  Mt 7,11
Usklik inimene loodab, et Jumal saadab kõik hästi korda. Ta ei varise kunagi kokku kannatustes ja meeleheites, vaid püsib palves ja usus. 
Uno Plank
1Kr 3,(1-3)4-8; 1Ms 21,1-21
6. Reede Ja ma tean, mu Jumal, et sina katsud südame läbi ja tunned aususest rõõmu. 
1Aj 29,17
Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. 
Mt 5,8
Oh Jumal Looja, Püha Vaim! Mu süda on nii väga
tuim, oh täida seda armuga ja kõigest patust puhasta!

ULR 273:1. Martin Luther
Jh 2,13-22; 1Ms 22,1-19
7. Laupäev Issanda korraldused on õiglased, need
rõõmustavad südant. 
Ps 19,9
Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tar– 31 –
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kuses õpetage ja manitsege üksteist. 
Kl 3,16
Jumala võib leida vaid see, kelle meel on avatud tõele.

Jörg Zink
1Kr 1,26-31; 1Ms 23,1-20
2. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (SEXAGESIMAE)
Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant
kõvaks. 
Hb 3,15
Hb 4,12-13; Ps 4
Jutlus: Lk 8,4-8(9-15)
8. Pühapäev Vaata, Issanda kartus - see on tarkus, ja
hoidumine kurjast on arukus. 
Ii 28,28
Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu, teeskluseta. 
Jk 3,17
Issand, aita, et meie sõnad kõlaksid puhkepaigana, kus
ahistatu saaks hetke hingata. 
Jörg Zink
9. Esmaspäev Pane ometi minu heaks pant tallele
enese juurde! Kes muidu mu kasuks kätt lööks?

Ii 17,3
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
Jumala ees pole meil vaja näidata oma pangaarvet ega
edukust karjääriredelil. Jumala ees on üksnes Jeesus
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Kristus meie õigus ja ehe. Temas on meie elu ja tuleviku mõte. 
Joosep Tammo
5Ms 32,44-47; Rm 1,1-7
10. Teisipäev Ma tean, et Issand ajab viletsa kohtuasja ja teeb vaesele õige otsuse. 
Ps 140,13
Eks ole Jumal selle maailma vaesed valinud saama
usu läbi rikasteks ja pärima kuningriiki, mille ta on
tõotanud neile, kes teda armastavad? 
Jk 2,5
Jeesusest haarasid kinni need, kes väga väljapääsu otsisid, või siis igasuguse lootuse kaotanult enam midagi
ei otsinud. Need, kes oma eluga ise hakkama said, jäid
ohutusse kaugusesse. 
Toomas Paul
2Ms 7,1-13; Rm 1,8-15
11. Kolmapäev Kes silmaveega külvavad, lõikavad
hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma
vihke. 
Ps 126,5-6
Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame. 
Gl 6,9
Jeesus ei kutsu ühtki inimest jõudeellu, vaid teenima.
Ustavalt, armastuses ja kannatlikkuses. Albert Soosaar
Mk 6,1-6; Rm 1,16-17
12. Neljapäev Teadke, et Issand on Jumal!  Ps 100,3
Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise,
et me tunneksime ära Tõelise. 
1Jh 5,20
Jeesuse isikus on mõistatuslik Jumal muutunud mõis– 33 –
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tetavaks. Ta ei ole külm saatus, vaid armastav Isa, kes
teab, mida Ta lapsed vajavad. Mõnigi rist meie elus
tundub veel mõttetuna, kuid Jumal ilmutab oma Pojas
meile sellegi saladuse. 
Joosep Tammo
Lk 6,43-49; Rm 1,18-32
13. Reede Taevad rõõmustugu ja maa ilutsegu!
Ja öelge paganate seas: “Issand on kuningas!”

1Aj 16,31
Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.

Mt 6,13
Palve tõeline sisu on igatsus Jumala järele. Kõikvõimalike hüvede soovimine taandub selle ees...

Marcus Hermen
Jh 12,34-36(37-42); Rm 2,1-16
14. Laupäev Ja Issand äratas rahva vaimu, ja need
tulid ning alustasid tööd vägede Issanda, oma Jumala koja kallal. 
Hg 1,14
Ainult käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt, et
te püsite ühes vaimus ja ühel meelel, võideldes evangeeliumi usu eest. 
Fl 1,27
Õnnis see, kes usus võitleb, sõdimises kindlaks
jääb; ja kes patu himu sõitleb, lihalustist mööda läeb. Üksi Jeesu risti all on meil vari, kilp ja
vall; et saaks taeva õndsatega, sure enne Jeesusega!

ULR 463:3. Ludwig Andreas Gotter
Mt 13,31-35; Rm 2,17-29
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PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (ESTOMIHI)
Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse
lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese
Pojast! 
Lk 18,31
1Kr 13,1-13; Ps 60
Jutlus: Mk 8,31-38
15. Pühapäev Püsige sellel teel, mida Issand, teie
Jumal, teid on käskinud käia, et te jääksite elama.

5Ms 5,33
Jeesus ütleb: “Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes
ehitas oma maja kaljule.” 
Mt 7,24
Vajame kõik uut usulist ärkamist oma ajavoolus paadunud südames ja hinges. Meie isiklik usk vajab revideerimist ja küsimist, kui palju ma evangeeliumi järgi olen
kristlane? Vajame uut usupuhastust oma hinges, et meie
usk Jeesusesse võiks saada ehtsaks ja puhtaks ning meie
elu oleks kantud Kristuse armastuse väest.  Uno Plank
16. Esmaspäev Otsekui karjane tunneb muret oma
karja pärast, siis kui ta on oma laialipillatud lammaste keskel, nõnda tunnen mina muret oma lammaste pärast. 
Hs 34,12
Ja halastage nende peale, kes kahtlevad. 
Jd 1,22
Päästmise armu saanud usklik otsib ikka võimalust, kuidas kaasinimesigi igavesele elule aidata. Kuidas aidata,
selleks tuleb paluda selgust Jumalalt. 
Paul Himma
Lk 13,31-35; Rm 3,1-8
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17. Teisipäev Issand oli Joosepiga ja mis ta tegi, Issand laskis korda minna. 
1Ms 39,23
Õnnistamiseks te olete kutsutud, et ka teie võiksite
pärida õnnistuse. 
1Pt 3,9
Kui palju rohkem valgust oleks selles vaimselt tuhmuvas inimeste maailmas, kui Jeesuse jüngrid siin ei
ootaks mingit inimkonna muutumist paremaks ega olukordade ning tegutsemise tingimuste kujunemist soodsamaks ja hõlpsamaks, vaid oleksid kõige kiuste veendunud, et Jumal just nendes olukordades ning nendes
tingimustes tahab neid tarvitada. 
Harri Haamer
Lk 5,33-39; Rm 3,9-20
Algab kannatusaeg
18. Kolmapäev Kes pidasid halvaks väikeste alguste
päeva, need saavad rõõmustada ja näha loodikivi.

Sk 4,10
Aga kui nad olid kogunenud Galileasse, ütles Jeesus
neile: “Inimese Poeg antakse inimeste kätte ja nad
tapavad tema ja kolmandal päeval äratatakse ta
üles.” 
Mt 17,22-23
Su võitlus meie võit, Su surm me eluks saanud, Su
köied, ahelad on vabaduse toonud. Su rist on meie
rõõm, Su haavus õnnistus, Su veres patusel on ainus lunastus. 
KLPR 78:3. Adam Thebesius
Mt 6,16-21; Rm 3,21-26

– 36 –

Veebruar
19. Neljapäev Boas ütles Rutile: “Su täielik palk tulgu sulle Issandalt, kelle tiibade alla sa oled tulnud
varjule.” 
Rt 2,12
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised,
vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. 
Ef 2,19
Kristus on meid, vaeseid inimesi, põrgu lõugade vahelt
välja kiskunud, võitnud, vabastanud ja meile jälle toonud Isa helduse ning armu, meid Tema omadena oma
varju ja kaitse alla võtnud, et Ta meid valitseks õiguse,
tarkuse, väe, elu ja õndsusega. 
Martin Luther
Sk 7,2-13; Rm 3,27-31
20. Reede Kiitke teda, päike ja kuu! Kiitke teda,
kõik valguse tähed! Kiitku nad Issanda nime, sest
kui tema käskis, siis nad loodi! 
Ps 148,3.5
Suured ja imelised on sinu teod, Issand Jumal, Kõigeväeline! 
Ilm 15,3
Haigustes ja rasketes valudes, seesmiste kannatuste ja
kiusatuste ajal olen saanud kogeda, kuidas Jeesuse ligiolek on selle kõige üle võidu saavutanud ja kuidas ma
just nendel hetkedel olen pääsenud Temale lähemale
kui kunagi varem. 
Ema Basilea Schlink
Jh 8,21-30; Rm 4,1-12
21. Laupäev Issand, mu Jumal, kes olen mina ja
kes on mu sugu, et sa mind senini oled saatnud?

2Sm 7,18
Jumal on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega,
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mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja
armu järgi. 
2Tm 1,9
Ehk olgu raske tõbi ja suur küll meie häbi, Su arm on
suurem veel! Sa päästad ära põrgust, teed lahti patuvõrgust, nii saavad rõõmsaks hing ja meel.

ULR 257:4. Tartu lauluraamatu järgi
Tn 5,1-7.17-30; Rm 4,13-25
1. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (INVOCAVIT)
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. 
1Jh 3,8b
Hb 4,14-16; Ps 30
Jutlus: Mt 4,1-11
22. Pühapäev Mõelge kaugel Issandale ja teile meenugu Jeruusalemm! 
Jr 51,50
Nii me oleme siis alati kindlad, teades, et kuni me
oleme ihus, oleme eemal Issanda juurest; sest me
käime usus, mitte nägemises, 
2Kr 5,6-7
Sa, Jeesus, armust avita, mind võta omaks teha. Mu
süda täida usuga, et Jumalat saan näha Su sõna ja Su
vaimu väest. Kes seda püüab südamest, see laulgu
rõõmsalt: aamen! 
KLPR 186:3. Andreas Knopken
23. Esmaspäev Kui sa võtad kuulda Issanda, oma Jumala häält, siis õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa väljal. 
5Ms 28,2-3
Jeesus ütles jüngritele: “Õndsad on aga teie silmad, et need näevad, ja teie kõrvad, et need kuu– 38 –
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levad.” 
Mt 13,16
Me saame Jeesust ja Jumalat tundma õppida Jumala
ilmutuse kaudu. Meie teadmised ja tunnetus Jumalast
oleksid väga ähmased, peaaegu olematud, kui Jumal
poleks end inimestele ilmutanud. Jumala ilmutuse tipp
on Jeesus Kristus ja Tema läbi toimunu.  Paul Himma
1Jh 3,7-11(12); Rm 5,1-5
24. Teisipäev Ja te saate tunda, et mina olen Issand,
kui ma teiega nõnda talitan oma nime pärast, aga
mitte teie halbade eluviiside ja hukatuslike tegude
kohaselt. 
Hs 20,44
Patud on teile andeks antud Tema nime pärast.

1Jh 2,12
Kristluse rõõmusõnum on, et me ei pea oma eksitustest
ja pattudest kinni hoidma ega neisse jääma. Et me võime parandada meelt. 
Toomas Paul
Ii 1,1-22; Rm 5,6-11
25. Kolmapäev Häda sellele, kes kuhjab kokku, mis
ei ole tema oma - kui kauaks? 
Ha 2,6
Paulus kirjutab: “Ja arvake auks elada vaikselt, ajada oma asju ning teha tööd oma kätega.”  1Ts 4,11
Kui Sa Jeesusega läed oma tööle, vaata! Jeesus võtab,
küll sa näed, sihile sind saata. Siis on õnnistus su peal,
töö siis tulu kannab, viimaks sulle Jeesus veel taevariigi
annab. 
KLPR 436:3. Tundmatu autor
1Kr 10,9-13; Rm 5,12-21
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26. Neljapäev Too mind tagasi, et saaksin pöörduda,
sest sina oled Issand, mu Jumal! 
Jr 31,18
Aga üks ristil rippuvaist kurjategijaist ütles: “Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki!”

Lk 23,42
Sind kiidan, Jeesus, tänuga, Sa elu, rahu andja - et
taevatrooni jätsid Sa kui minu patu kandja! Mu vaese
südant pühitse, tee oma templiks seda, mu vaimu ise
valitse, Su valgus täitku teda! 
ULR 415:4
Jk 4,1-10; Rm 6,1-11
27. Reede Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta
õpetab patustele õiget teed. 
Ps 25,8
Võtke vastu ka usus nõder ja ärge vaielge arvamuste
üle! 
Rm 14,1
Igas inimeses, ka kõige halvemas, tuleb näha Jumala
loomistööd. 
Õigeusu kirikust
Hb 2,11-18; Rm 6,12-23
28. Laupäev Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea
meelega ja sinu Seadus on mu südames.”  Ps 40,9
See ongi Jumala armastamine, et me peame tema
käske, ja tema käsud ei ole rasked. 
1Jh 5,3
Jumala tahtele alistumises on suur jõud, nõustu sellega
ja kiusatused taganevad! 
Ema Basilea Schlink
Ilm 20,1-6; Rm 7,1-6
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Kuu loosung: Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?  Rm 8,31
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
Rm 5,1-5(6-11); Ps 10
Jutlus: Mk 12,1-12
1. Pühapäev Issand, sinu heldus on taevas ja su ustavus ulatub ülemate pilvedeni. 
Ps 36,6
Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest?

Rm 8,35
Issand, vägev valitseja, kallis oled minule, sest
ma annan, halastaja, ennast lauldes sinule; võta
mu eest muret kanda, armutiivul varju anda.

ULR 348:6. Joachim Neander
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1. märts 1457 - Vennaste Uniteedi algus Böömimaal
2. Esmaspäev Kui Hiskija oli võtnud käskjalgade
käest kirja ja seda lugenud, siis ta läks üles Issanda
kotta ja laotas selle Issanda ette. 
2Kn 19,14
Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu
kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. 
Fl 4,6
Issand, Sa näed paremini kui meie ise, mis meil puudub,
ja kõike, mis ähvardab meid oma võrku püüda. Kanna
seepärast hoolt meie eest, et võiksime siin elada Sinu
auks ja igavikus Sind tänada headuse ja eriti Su pääste
rikka anni eest! 
Adami Stenander
Jr 26,1-3.7-16.24; Rm 7,7-13
3. Teisipäev Maa on täis Issanda heldust.  Ps 33,5
Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste
Isalt. 
Jk 1,17
Nõnda tahab Jumal meile näidata, kuidas Ta meie vajaduste pärast muretseb ja kuidas Ta nii ustavalt hoolt
kannab meie ajaliku toiduse eest. Ja kuigi Ta seda rikkalikult annab ning hoiab ka jumalatutele ning õelatele
inimestele, tahab ta siiski, et me seda Tema käest paluksime. Ta tahab, et me ära tunneksime, et me seda
kõike Tema käest vastu võtame, ja selles Tema isalikku
headust enda suhtes aimaksime. 
Martin Luther
Ii 2,1-10; Rm 7,14-25
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4. Kolmapäev Issand, ole mulle armuline, tee terveks
mu hing, sest ma olen pattu teinud sinu vastu.

Ps 41,5
Usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja
kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks.

Jk 5,15
Ärge võtke põrgu minna, võtke õiget õpetust, pöördu
patust, mine sinna, kus ei ole hukatust. Teie aeg on lühike, surm küll tuleb peagi, võtke usu vilja kanda, vennale
ka armu anda. 
ULR 406:2
2Ms 17,1-7; Rm 8,1-11
5. Neljapäev Issand, tulgu su halastused minu peale,
et ma elaksin. 
Ps 119,77
Kuningas ütles sulastele: “Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate!” Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda
leidsid, nii halbu kui häid, ning pulmakoda sai täis
pidulisi. 
Mt 22,9-10
Viimane aeg on aduda, et kiriku kohustus on olla abiks
Jumalaga kohtumisel. 
Toomas Paul
1Jh 1,8-2,2(3-6); Rm 8,12-17
Ülemaailmne naiste palvepäev
6. Reede Issand on su kiitus ja su Jumal.  5Ms 10,21
Me kiitleme Jumalast meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepituse.

Rm 5,11
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Oh helde Issand Jeesus, Sa meie ainus lootus, Sa saadad
rõõmustust. Sa tulid meile taevast, meid lunastama vaevast, ja valmistama õnnistust. 
ULR 257:1
Lk 9,43b-48; Rm 8,18-25
7. Laupäev Vaata, mina läkitan sinu eel ingli sind tee
peal hoidma ja sind viima paika, mille ma olen valmistanud.
2Ms 23,20
Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud
abistama neid, kes ükskord pärivad pääste?

Hb 1,14-2,1
Püha, püha oled Sa, inglid on Su käsu täitjad; hädas võimas aitaja, oma heldust meile näitad. Sinu kiitus, ülistus
kõlab Sinu laste suus.

KLPR 386:2. Ambrosiuse hümni järgi
Gl 2,16-21; Rm 8,26-30
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

Ef 5,1-8a; Ps 34
Jutlus: Lk 9,57-62
8. Pühapäev Sest sina, Issand, oled mind rõõmsaks
teinud oma tegudega, ma hõiskan sinu kätetööde pärast. 
Ps 92,5
Ja ta pani käed tema peale ja otsekohe ajas naine
enese sirgeks ja ülistas Jumalat. 
Lk 13,13
Õndsaks, jah õndsaks see kiita tuleb, kel Jumal abiks
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Siionist, kellel usk südame põhjas põleb ja kellel kaljuks Jeesus Krist! Kes Teda päästjaks tunnistab, seda Ta
armust õnnistab! Halleluuja, halleluuja! 

KLPR 298:2. Johann Daniel Herrnschmidt
9. Esmaspäev Petlik on sõjaratsule rajatud võidulootus, ta suur jõud ei päästa. Vaata, Issanda silm on
nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad. 
Ps 33,17-18
Sest ümberlõigatud oleme meie, kes Jumalat teenime vaimus ja kiitleme Kristusest Jeesusest ega looda
päritolu peale. 
Fl 3,3
Nii loodan mina kartmata Su peale, armas Jeesus, Su
Sõna see ei valeta, ma usun Sinu heldust: kes usub ja
saab ristitud, sel taevas õndsus kingitud, ei tema lähe
hukka! 
ULR 411:7. Paul Speratus
Lk 14,(25-26)27-33(34-35); Rm 8,31-39
10. Teisipäev Sina oled mu abi ja mu päästja! Mu
Jumal, ära viivita! 
Ps 40,18
Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on
välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes
meile on antud. 
Rm 5,5
Meeleheitest võime vabaneda ainult palve kaudu, niisuguse palve kaudu, kus me tunnistame oma nõrkust
ja ülistame Jumalat selle eest, et Ta tahab meie kaudu
ilmutada oma au. 
Ema Basilea Schlink
Ii 7,11-21; Rm 9,1-5
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11. Kolmapäev Ma otsin kadunut ja toon tagasi eksinu, ma seon haavatut ja kinnitan nõtra.  Hs 34,16
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
Armuline Issand Jeesus, Sina oled esimene ja ainus lootus meie päästmiseks, kuna me ise oleme oma hävingu
põhjus. Me eksime, aga Sina tood meid tagasi. Kui oleme ka kaugele läinud, kõlab Sinu kutsuv hääl meile, kes
me eksinuna ringi käime. 
Henrie Schartau
Mk 9,38-41(42-47); Rm 9,6-13
12. Neljapäev Issand, ei ole peale sinu ühtegi, kes
suudaks jõuetut aidata tugeva vastu! 
2Aj 14,10
Kristus ütleb: “Maailmas ahistatakse teid, aga olge
julged: mina olen maailma ära võitnud.”  Jh 16,33
Issand Jumal, me täname Sind, et Sa annad meile täie
võidu Jeesuse kaudu! 
Toomas Paul
Mk 8,(10-13)14-21; Rm 9,14-29
13. Reede Mooses ütles: “Issand, kui ma nüüd olen
armu leidnud sinu silmis, siis käigu Issand meie keskel!”
2Ms 34,9
Jeesus ütleb: “Kus kaks või kolm on minu nimel
koos, seal olen mina nende keskel.” 
Mt 18,20
Ligidal on Jumal! Teda kummardagem, Tema ette palves tulgem! Meie keskel Jumal! Vaikselt süda seisku,
Tema ees end alandagu. Tunnista, austa ka Tema nime
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kiites, silmi maha heites.

KLPR 355:1. Gerhard Tersteegen
Mt 10,34-39; Rm 9,30-10,4
14. Laupäev Issandal on hea meel neist, kes teda kardavad, kes loodavad tema helduse peale.  Ps 147,11
Paulus kirjutab: “Ma püüan ära tunda teda ja tema
ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust.”

Fl 3,10
Ainult pühitsetud süda mõistab Jumala suurust ja väge.

Harri Haamer
Lk 17,28-33; Rm 10,5-13
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
2Kr 1,3-7; Ps 84
Jutlus: Jh 12,20-26
15. Pühapäev Päikesetõusust loojakuni olgu kiidetud
Issanda nimi! 
Ps 113,3
Kannatlikkuse ja julgustuse Jumal aga andku teile,
et te mõtleksite sedasama omavahel Kristuse Jeesuse eeskuju kohaselt, et te ühel meelel ja ühest suust
ülistaksite Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse
Isa. 
Rm 15,5-6
Kes Jeesu nime kannate, au Jumalale andke! Kes Tema
väge tunnete, au Jumalale andke! Muud jumalad kõik
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tühised, suur Jumal üksi valitseb. Au Jumalale andke!

ULR 30:8. Johann Jakob Schütz
16. Esmaspäev Kuulake mu häält, siis ma olen teie
Jumal ja teie olete minu rahvas. 
Jr 7,23
Jeesus ütleb: “Kui keegi armastab mind, küll ta
peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me
tuleme ja teeme eluaseme tema juurde.”  Jh 14,23
Mis, Jeesus, teed - see mulle hea, Su teod - need teevad
õndsaks. Ka siis, kui kannatama pean, mu juures oled
kaitsjaks. Su armastus on püha, suur, see võtab ära vaevad ja kirgastab mul taevad.

RKL II 130:4, Harri-Johannes Rein
5Ms 8,2-10; Rm 10,14-21
17. Teisipäev Issanda teed on õiged: õiged käivad
nende peal, aga üleastujad komistavad.  Ho 14,10
Jeesus ütleb: “Mitte igaüks, kes mulle ütleb: “Issand, Issand!”, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes
teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas.” 
Mt 7,21
Tõepoolest on olukordi, kus saame vaid paluda: “Issand, aita!” Ometigi oleks väär palvetada ja jääda passiivseks seal, kus Jumal ootab just minu enda sammu,
mida siis juhtida ja õnnistada. 
Marcus Hermen
Ii 9,14-23.32-35; Rm 11,1-10
18. Kolmapäev Mu hing ripub su küljes, su parem
käsi toetab mind. 
Ps 63,9
Paulus kirjutab: “Ma tean, kellesse ma olen uskuma
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hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatut oma päevani.”  2Tm 1,12
Jeesus, ilmuta ennast kahtlejatele! Anna, et me ei loobuks, vaid otsiksime, kuni leiame põhja, ning saaksime
täidetud sügava rõõmu ja rahuga! 
Toomas Paul
Jh 15,9-17; Rm 11,11-16
19. Neljapäev Oh teie põikpäisust! Kas peetakse savi
võrdseks potissepaga, kas ütleb töö oma tegijale:
“Tema ei ole mind teinud!” või ütleb kuju oma voolijale: “Tema ei oska midagi!”? 
Js 29,16
Oh inimene, kes sina õigupoolest oled, et sa tahad
Jumalaga vaielda? 
Rm 9,20
Täna Jumal vormib sind. Olgu su süda avatud tänuga
vastu võtma kõike, mida Ta sinu vormimiseks teeb. See
Issand, kes on sinu juures alustanud head tööd, viib selle lõpule Issanda päeval Jumala auks.  Joel Luhamets
2Kr 4,11-18; Rm 11,17-24
20. Reede Sellepärast ma annan temale osa paljude
hulgas ja ta jagab vägevatega saaki, sest ta tühjendas
oma hinge surmani ja ta arvati üleastujate hulka.

Js 53,12
Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. 
Kl 2,15
Ta võitis ära vägeva ja sidus kinni saatana; nüüd põrgu saaki jagab Ta ja päästab hinged väega. Halleluuja!

ULR 210:2. Robert Holst
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Jh 10,17-26; Rm 11,25-32
21. Laupäev Siis Iisraeli lapsed kisendasid Issanda
poole, öeldes: “Me oleme sinu vastu pattu teinud,
sest me oleme maha jätnud oma Jumala.” Km 10,10
Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja
õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. 
1Jh 1,9
See, kes on ära tundnud oma patu, seisab kõrgemal
sellest, kes äratab palvega ellu surnuid; kes on saanud
kõlblikuks nägema iseennast, seisab kõrgemal kui see,
kellele on antud näha ingleid. 
Kõrbeisade tarkus
Jh 14,15-21; Rm 11,33-36
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
Hb 5,7-9; Ps 69,1-16
Jutlus: Mk 10,35-45
22. Pühapäev Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad:
“Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime
käia tema radu!” 
Js 2,3
Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast
ning istub lauda Jumala riigis. 
Lk 13,29
Me oleme Kristuse ihu liikmed. Me ei ela iseenda jaoks,
vaid oleme elava organismi osad. Kui mõni ei soovi sel– 50 –

Märts
lise osaduskonnaga kohaneda, ei ole ta kristlane, sest
mitte keegi ei või olla kristlane omaette. Kes ei armasta
venda, keda ta on näinud kirikupingis ja armulaual, sedavõrd, et ta oleks võimeline koos temaga nii ihust kui
hingest palvetama ja laulma, rõõmustama ja hõiskama,
ei saa mõelda, et ta võiks armastada Jumalat, keda ta ei
ole näinud, ja teenida Teda vaimus ja tões kodus oma
toas. 
Bo Giertz
Katkematu palveahela Eesti palvepäev
23. Esmaspäev Me oleme pattu teinud nagu meie esiisad, me oleme teinud paha ja olnud õelad. Ps 106,6
Jeesus ütleb: “Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid
patuseid.” 
Mk 2,17
Jeesus Kristus ei mõistnud kunagi hukka ilma ära kuulamata. 
Blaise Pascal
Hb (6,20)7,1-3(16-17)24-27; Mt 26,1-16
24. Teisipäev Issand Jumal võttis inimese ja pani ta
Eedeni aeda harima ja hoidma. 
1Ms 2,15
Ent majapidajailt nõutakse, et nad oleksid ustavad.

1Kr 4,2
Küllap on meil indu suuri asju korda saata, aga väikestes ustav olla - see ei ole sugugi nii innustav. Tõeline
armastus, tõeline sisu aga avaldub just selles, et me suudame väikestes asjades ustavad olla.  Joel Luhamets
Ii 19,21-27; Mt 26,17-30
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25. Kolmapäev Kui Jaakob ärkas unest, ta kartis ning
ütles: “Küll on see paik kardetav! See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav!”  1Ms 28,17
Ja ennäe, hääl ütles pilvest: “See on minu armas
Poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake!” Seda
kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid
väga. Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid
puudutades: “Tõuske üles ja ärge kartke!”

Mt 17,5-7
Usklikena me tunneme, et ei vääri Jumalat, aga samas
mõistame, et Kristus oma surmas on meile taas väärtuse
andnud. See mõistmine aitab meid julgelt ja tänuliku südamega astuda jumalikku elutäiusesse.  Joosep Tammo
Hb 9,11-15; Mt 26,31-35
26. Neljapäev Ja ma panin oma sõnad sulle suhu, ma
peitsin sind oma käe varju alla. 
Js 51,16
Ära karda, vaid räägi, ja ära ole vait! Sest mina olen
sinuga. 
Ap 18,9-10
Meie kutsumus on seda, mida elavalt Jumalalt saame,
jagada maailmas paljude, paljude inimestega, kes vajaksid sedasama, mis meiegi oleme Jumalaga läbi elanud - seda armastust ja rõõmu, mida Ta meile on andnud. 
Harri Haamer
1Kr 2,1-5; Mt 26,36-46
27. Reede Rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütlesid: “Me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale
ja sinule. Palu Issandat, et ta võtaks meilt ära need
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maod!” Ja Mooses palvetas rahva eest.  4Ms 21,7
Kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures,
Jeesus Kristus, kes on õige. 
1Jh 2,1
Vaata minu hinge häda, kuule minu õhkamist! Ega sa ei
põlga seda, kes sind otsib, Jeesus Krist! Ilmavara ma ei
taha, jäägu see kõik minust maha, muud kui seda palun
ma, et mind, patust, aitad sa.

ULR 402:4. Johann Kaspar Lavater
Hb 10,1.11-18; Mt 26,47-56
28. Laupäev Ma ootasin Issandat suure ootusega; ta
kummardus mu poole ja kuulis mu appihüüdmist.

Ps 40,2
Me loodame Jumala peale, tema päästab meid edaspidigi. 
2Kr 1,10
Kallis arm on evangeelium, mida peab üha uuesti otsima, and, mida tuleb paluda, uks, millele on vaja koputada. 
Dietrich Bonhoeffer
Ilm 14,1-3(4.5); Mt 26,57-68
PALMIPUUDEPÜHA (PALMARUM)
Nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda
peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub,
oleks temas igavene elu. 
Jh 3,14.15
Fl 2,5-11; Ps 69,17-37
Jutlus: Jh 12,12-19
29. Pühapäev Mina tegin maa ja lõin inimesed selle
peale. 
Js 45,12
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Meie jaoks on ometi ainult üks Jumal, Isa, kellest on
kõik asjad, ja kellesse me suundume. 
1Kr 8,6
Jumal, Sind me kiidame, Sinu suurust ja Su võimu;
Sinu loodut vaatleme, imetleme Sinu jõudu. Nagu olid
algusest, nii Sa jääd ka igavest!

KLPR 386:1. Ambrosiuse hümni järgi
30. Esmaspäev Vaata oma pühast eluasemest, taevast, ja õnnista oma Iisraeli rahvast. 
5Ms 26,15
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud
oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse.  Lk 1,68
On oluline tänada Jumalat nende kordade eest, mil Ta
tuli appi, kui inimlikult oli võimatu mingit väljapääsu
näha või kusagilt abi oodata. See kinnitab sinu usku
olukorras, kus sa praegu oled ja mis näiliselt tundub samuti lootusetuna. 
Ema Basilea Schlink
Rm 5,6-11; Mt 26,69-75
31. Teisipäev Häda neile, kes oma nõu Issanda eest
sügavale ära peidavad, kelle teod sünnivad pimedas
ja kes ütlevad: “Kes meid näeb? Kes meid tunneb?”
 Js 29,15
Ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid! Aga kõik valguse
poolt paljastatu saab avalikuks. 
Ef 5,11.13
Ainult tõde toob meile kindlustunde; ainult siiras tõeotsimine toob rahu. 
Blaise Bascal
Ii 38,1-11; 42,1-6; Mt 27,1-14
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Kuu loosung: Tõesti, see oli Jumala Poeg!  Mt 27,54
1. Kolmapäev Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja
kummardage tema jalgade järi ette: tema on püha!

Ps 99,5
Halleluuja! Pääste ja kirkus ja vägi on meie Jumalal! 
Ilm 19,1
Issand, Sina oled tõesti rikas. Taevas ja maa, headus ja
tõde on Sinu igavene varandus. Ja minu vaene süda, ka
see on Sinu oma. Sa kuuled, kuidas ta rahutult lööb.

Jaan Lattik
Js 26,20-21; Mt 27,15-30
SUUR NELJAPÄEV 
Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on Issand. 
Ps 111,4
1Kr 11,23-26; Mt 27,31-44
Jutlus: Jh 13,1-15(34-35)
2. Neljapäev Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb
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teie Jumal. 
Js 40,1
Tulge, sest kõik on juba valmis! 
Lk 14,17
Mu Jeesuke, Sa eluleib, mind ise sööta võta! Oh veri,
mis kõik päästa võib, mind heldelt jootma tõtta! Sa jääd
mu sisse, anna ka, et jään Su sisse lõpmata, siis saan Su
läbi taeva! 
ULR 334:8. Johann Rist
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
2Kr 5,(14b-18)19-21; Mt 27,45-56
Jutlus: Jh 19,16-30
3. Reede Ärge mind viivitage, sest Issand on lasknud
mu teekonna korda minna. 
1Ms 24,56
Möödujad aga parastasid Jeesust päid vangutades:
“Sina, kes lammutad templi ja kolme päevaga üles
ehitad, päästa iseennast! Kui sa oled Jumala Poeg,
siis astu ristilt alla!” 
Mt 27,39-40
Jeesuse vaenlased mõtlesid sellel päeval, et ometi sai
üks probleem jälle lahendatud. Pole inimest, pole probleemi. Ometi nad eksisid. Täna pole meil vaja tõestada,
kui sügavalt nad eksisid. Jeesuse mõju on läbi kahe tuhande aasta kasvanud ja kasvanud. 
Joosep Tammo
4. Laupäev Sina oled Issandale, oma Jumalale pühitsetud rahvas ja sind on Issand välja valinud, et sa
oleksid temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes
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maa peal on! 
5Ms 14,2
Jeesus ütleb: “Isa ise armastab teid, kuna teie olete
armastanud mind ja uskunud, et mina olen tulnud
Jumala juurest. Ma olen pärit Isa juurest ja tulnud
maailma, taas ma jätan maailma ja lähen Isa juurde.” 
Jh 16,27-28
Vaimuliku elu juures on oluline, et kõik, mida me teeme, lähtuks meie tõelisest identiteedist. Meie tõeliseks
identiteediks on, et oleme Jumala lapsed, taevase Isa
armsad pojad ja tütred. 
Henri Nouwen
Hb 9,24-28; Mt 27,57-66
1. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed! 
Ilm 1,18
1Kr 15,1-11; Mt 28,1-10
Jutlus: Mk 16,1-8
5. Pühapäev Rahvas, kelle ma enesele olen valmistanud, peab jutustama minu kiidetavusest.  Js 43,21
Selsamal tunnil juubeldas Jeesus Pühas Vaimus ja
ütles: “Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et
sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled
ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda.” 
Lk 10,21
Rõõmus kõlagu me hüüd: “Kristus üles tõusnud nüüd!”
Hõiskel kõlagu me laul! Taeva Pojal´ andkem au!

KLPR 107:1. Ivar Rammo
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2. ÜLESTÕUSMISPÜHA
1Kr 15,12-20; Mt 28,11-20
Jutlus: Lk 24,13-35
6. Esmaspäev Sest tuhat aastat on sinu silmis nagu
eilne päev, kui see on möödunud, ja nagu vahikord
öösel. 
Ps 90,4
Kristus ütleb: “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
Surm vajutab kõigele lõpliku pitseri, ülestõusmise kuulutus toob aga pimedusse valguse. Surma võim on murtud,
algab Jumala maailma uus aeg, Tema tahte teostumine.
Kristus on kandnud meie karistuse, et oleksime vabad.
See on valgus, mis paistab jätkuvalt. Jaan Kiivit noorem
7. Teisipäev Surma võrgud ümbritsesid mind, ma
sattusin ahastusse ja muresse. Aga ma hüüdsin appi
Issanda nime: “Oh Issand, päästa mu hing!”

Ps 116,3.4
Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie
Issanda Jeesuse Kristuse läbi! 
1Kr 15,57
Kust leida rahu ja rõõmu, kui neid endas ei ole? Ammutades headuse ja väe allikast. Mitte natukene ja korraks,
vaid päriseks - uskudes, et Jumal võib ka minusugust
taluda ja vastu võtta.

Toomas Paul
1Kr 15,20-28; Rm 12,1-2
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8. Kolmapäev Lapsed, kes seadust veel ei tunne, peavad kuulma ja õppima kartma Issandat, teie Jumalat, kõigil päevil. 
5Ms 31,13
Jeesus kutsus lapsed enese juurde ja ütles: “Laske
lapsed minu juurde tulla ja ärge keelake neid, sest
selliste päralt on Jumala riik!” 
Lk 18,16
Mõnigi kord puutub evangeeliumikuulutus raskustega
kokku just seal, kus inimesed tunnevad end olevat küllalt targad ja haritud. 
Joel Luhamets
1Kr 15,35-49; Rm 12,3-8
9. Neljapäev Tulgu mulle sinu heldus, Issand, ja su
pääste su ütluse järgi. 
Ps 119,41
Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes
meid on armastanud ja armust meile andnud igavese julgustuse ja hea lootuse, julgustagu teie südant ja
kinnitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas!

2Ts 2,16-17
Ole kurb, kui sa ei suuda Jumalat uskuda. Ja ole rõõmus, kui suudad. Ja palveta, et see väärtus sinu käest ei
kaoks. Palveta, et sa ei satuks kiusatusse, olukorda, et ei
suuda Jumalat uskuda. 
Joel Luhamets
1Kr 15,50-57; Rm 12,9-21
10. Reede Kui sa pöördud tagasi Issanda, oma Jumala juurde, siis pöörab Issand, su Jumal, su saatuse ja
halastab su peale. 
5Ms 30,2.3
Patust vabastatuna olete te saanud õiguse teenriteks. 
Rm 6,18
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Igaüks teab, et hommiku saabumine seab meile uued
kohustused. Ja need pole pelgalt teoreetilised, vaid
praktilised. Nii on ka Kristuse tulek, surm ja ülestõusmine ajaloolised tõsiasjad, mis ei ole mõeldud ainult
arutlemiseks, vaid elu muutmiseks. 
Osvald Tärk
1Kr 5,6b-8; Rm 13,1-7
11. Laupäev Kui mehe teed meeldivad Issandale, siis
ta paneb tema vaenlasedki temaga rahu tegema.

Õp 16,7
Aga rahu Jumal olgu teie kõikidega! 
Rm 15,33
Jumal, mu süda igatseb Sind! Sinuta rahu ei leia mu
rind. Päeval ja öösel otsin Sind ma, õhates paljude palvetega. Sind palun ma: Jumal, kuule mind Sa!

KLPR 318:1. Georg Kiviste
2Tm 2,8-13; Rm 13,8-14
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
1Pt 1,3-9; Ps 116
Jutlus: Jh 20,19-29
12. Pühapäev Issand ütles Aabramile: “Ma õnnistan
sind, et sa oleksid õnnistuseks.” 
1Ms 12,2
Teie olete maa sool. 
Mt 5,13
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Oleme majanduslikult kõik jõudnud teatavale järjele.
Üks on selles suhtes vahest rikkam kui teine. Kuid kõige rikkam meie hulgas on see, kellele Jumala arm ja
armastus on tema varanduseks ja eluks. 
Uno Plank
13. Esmaspäev Ükski ärgu tüssaku oma ligimest,
vaid kartku oma Jumalat. 
3Ms 25,17
Ärge tehke midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid
pidage alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast.

Fl 2,3
Jeesus, kogu Su elu oli täidetud teenimisega ja õnnistuse jõed voolasid Sinust välja. Õpeta meidki teenima ja
tegema head, aitama oma vendi nii vaimselt kui ihulikult. Luba meil kord nendega rõõmustada Sinu õndsuses. 
Ludvig Harms
Js 42,10-16; Rm 14,1-12
14. Teisipäev Sina, Issand, seletad mu hinge riiuasja,
sina lunastad mu elu. 
Nl 3,58
Meil on lootus nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. 
Hb 6,19
Mina ootan, et saaks heita Jeesu sülle hingama, seal
võib varjupaiga leida iga väsind võitleja. Seal võib murest murtud süda troosti leida kurbuses, unustada oma
häda, Jeesu rinnal hingates. 
LTK 562;3
Ii 42,7-13(14-17); Rm 14,13-23
15. Kolmapäev Kuulge, kuningad, pange tähele,
vürstid! Mina - ma laulan Issandale, mängin Issan– 61 –
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dale, Iisraeli Jumalale! Km 5,3
Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid
Jumalat kiites, ning vangid kuulasid neid. Ap 16,25
Miks oled vait, mu vaimuvägi? Oh laula sa nüüd elavalt
ja mäleta, mis Tema tegi, mis head sa saanud Jumalalt!
Nüüd ärka, ärka, vaim ja meel, ning kiida Teda suu ja keel!

KLPR 301:3. Johann Mentzer
1Pt 1,22-25; Rm 15,1-6
16. Neljapäev Õiglane on tema, Issand, mina aga
olen tõrkunud tema Sõna vastu. Nl 1,18
Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle:
“Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees.”
Lk 15,18 Rahu, lepitust ja õnne elava Jumalaga leiame
üksnes kodus, kui oleme üle läve astunud, kui oleme
tagasi tulnud. Meid päästab ainult kahetsev süda, kes
Jeesuses Kristuses on leidnud tagasitee elava Jumala
juurde; kes Tema jälgedes on leidnud tee ristile ja ristilt
ülestõusmise säravasse hommikusse.  Harri Haamer
Jh 17,9-19; Rm 15,7-13
17. Reede Issand on kohtumõistja rahvaste üle. Ps 7,9
Üks on seaduseandja ja kohtunik - tema, kes võib
nii päästa kui hukata. Aga kes oled sina, sa ligimese
arvustaja? 
Jk 4,12
Ära ole üksmeeles laimajatega ja ära rõõmusta salgajate üle, kuid ära neid ka vihka. See tähendab, ära
mõista iialgi kohut! Ära ole ühegi inimesega vaenujalal nii, et see su südame üle isandaks saab. Samas aga
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ära vihka venda, kes oma ligimesega vaenujalal elab.

Kõrbeisade tarkus
Lk 23,50-56; Rm 15,14-21
18. Laupäev Issand ütles Moosesele: “Nüüd mine, ja
mina olen abiks sinu suule ning õpetan sind, mida sa
pead rääkima!” 
2Ms 4,12
Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis tema tunnistab
minust. Ja teiegi olete minu tunnistajad. Jh 15,26-27
Kui Jumal räägib, siis seisame otsustamise vajaduse
ees, kas oma elu muuta või veeretada päevi vanaviisi
õhtule. Või siis lubame Jumalal oma elu muuta sellega,
et me sõna vastu võtame ja seda usume.  Paul Himma
Jh 12,44-50; Rm 15,22-33
3. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (MISERICORDIAS DOMINI)
Kristus ütleb: Mina olen hea karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad
mulle ning ma annan neile igavese elu.  Jh 10,11.27.28
1Pt 2,21b-25; Ps 23
Jutlus: Jh 10,11-16(27-30)
19. Pühapäev Ja Tema kuulutab rahvaile rahu ning
valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni.

Sk 9,10
Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest
ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et
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Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa
peal kui maa all. 
Fl 2,9-10
Mõistad, armas lugeja, et Jumala olemasolusse uskumisest üksi ei piisa. Alles siis, kui Jeesus on tulnud sinu
südamesse, kui Temast saab su elu juhtija, muutub su
usk selgeks ja kindlaks. Aga just seda tahabki Issand
sulle kinkida. 
Albert Soosaar
20. Esmaspäev Ma tänan sind, et sa mulle vastasid
ning tulid mulle päästjaks! 
Ps 118,21
Sest igaüks, kes palub, see saab ja kes otsib, see
leiab, ja kes koputab, sellele avatakse. 
Mt 7,8
Jumalal on hea meel meile head teha, ning teades, et miski ei too meie ellu säärast õnnistust kui palve, igatseb Ta
muuta meie elu eluks täis palvet.  Ema Basilea Schlink
4Ms 27,(12-14)15-23; Rm 16,1-16
21. Teisipäev Siis Iiob vastas Issandale ja ütles:
“Vaata, ma olen liiga tühine. Mida peaksin sulle vastama? Ma panen käe suu peale.” 
Ii 40,3-4
Issand, õpeta meid palvetama. 
Lk 11,1
Kogu maailmas pole leida ühtki üllamat palvet, kui igapäevane Meie Isa palve. Just selle kohta on olemas kindel tunnistus, et Jumal seda palvet südamest heameelega kuuleb. Seetõttu ei peaks me sellest palvest kogu
maailma vara eestki loobuma. 
Martin Luther
1Kr 4,9-16; Rm 16,17-27
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22. Kolmapäev Siis Mooses sirutas oma käe mere kohale ja Issand laskis mere taanduda tugevast idatuulest. 
2Ms 14,21
Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. 
Gl 5,1
Hoia meid, oh taevane Isa, Jeesusel nimel kõige halva
ja kahjuliku eest nii ihule kui hingele. Luba meil olla
Sinu omad nii elus kui surmas. Hoia meid kindlalt oma
isakätes ja juhata läbi kõigi ohtude ja salakavaluse taevasesse kodusse Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Adami Stenander
Jh 17,20-26; Õp 1,1-7
23. Neljapäev Su leinapäevad lõpevad. 
Js 60,20
Hoidke endid Jumala armastuses, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks.

Jd 1,21
Me ei saa unustada ülestõusnud Issanda käepuudutust
meie südames, kui Ta sellesse südamesse on pannud
uue elu. Uue, puhta, valge, särava, lootusrikka elu.

Harri Haamer
Ef 4,(8-10)11-16; Õp 1,8-19
24. Reede Issanda silmad jälgivad kogu maad, et
võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad
tema poole. 
2Aj 16,9
Kristus ütleb: “Ma tean su tegusid ja vaevanägemist
ja kannatlikkust.” 
Ilm 2,2
Kui mu südant vaevatakse, armust teda rõõmusta!
Kui mind maa peal kiusatakse, taeva teed mind juha– 65 –
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ta! Siis mu süda rõõmsaks saab, tühja rõõmu unustab, ja ei mõtle selle peale, mis ei saada taeva teele.

ULR 469:6. Johann Christian Nehring
Mt 26,30-35; Õp 1,20-33
25. Laupäev Issand, meie Jumal, on õiglane kõigis
oma tegudes, mis ta teeb. 
Tn 9,14
Isand vastas ühele nendest: “Sõber, ma ei tee sulle
ülekohut! Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu silm kade, et mina olen hea?”

Mt 20,13.15
Mis Jumal teeb, on ikka hea, Ta minu elu valgus. Ei
soovi kurja minule, on mõõtmatu Ta heldus. Nii kurbuses ja rõõmudes kõik saavad näha seda, kui ustav on Ta
süda. 
KLPR 358:2. Samuel Rodigast
Jh 14,1-6; Õp 2,1-22
4. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (JUBILATE)
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on
möödunud, vaata, uus on sündinud. 
2Kr 5,17
1Jh 5,1-4; Ps 103
Jutlus: Jh 15,1-8
26. Pühapäev Issandal, meie Jumalal, on halastus ja
andeksand. 
Tn 9,9
Selle Ühe õigusteo läbi on kõigile inimestele saanud
õigekssaamine eluks. 
Rm 5,18
Kuuletudes Jumalale, risti kanda võtsid Sa, ustavana
olles Talle, pidid ristil surema, et nii päästa inimkonda,
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talle rahu, õndsust anda, lahti tehes püha tee, mis viib
surmast elusse. 
RKL I 51:2. Harri-Johannes Rein
27. Esmaspäev Pöörake nüüd oma süda ja hing Issandat, oma Jumalat, otsima! 
1Aj 22,19
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, ma
püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise
võiduhinna poole Kristuses Jeesuses.”  Fl 3,13-14
Lõplik kohtumine Issandaga ei ole sugugi ootamatu ja
paratamatu sündmuste käik. Selleks on vaja valmis olla,
end pikkamööda ette valmistada. Issandale saab vastu
minna ainult valguses. 
Albert Soosaar
Rm 1,18-25; Õp 3,1-12
28. Teisipäev Ometi ma usun, et saan näha Issanda
headust elavate maal. 
Ps 27,13
Jeesus palub: “Isa, ma tahan, et kus mina olen, ka
nemad oleksid minu juures, keda sa mulle oled andnud; et nad näeksid minu auhiilgust.” 
Jh 17,24
Issand Jeesus, kui meie hukk meid vaevab, kui kannatused ja hädad meid maha suruvad, siis lohuta meid lootusega Sinu peatsest tagasitulekust. Võta meilt ära kõik
kartus ja tee meid siiraks ja rõõmsaks, oodates Sinu jälletulemist. Jah, tule ruttu, Issand Jeesus!

Fredrik Landahl
2Kr 5,11-18; Õp 3,13-26
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29. Kolmapäev Jumal, sina oled meid läbi katsunud,
sa oled meid sulatanud, nagu hõbedat sulatatakse.

Ps 66,10
Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta
on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand
on tõotanud neile, kes teda armastavad. 
Jk 1,12
Sellega on niisamuti kui puudega: kui nad rajuilma ja
vihmajugasid ei talu, ei kanna nad ka vilja. Nõndasamuti on meie maapealne aeg kui rajuilm. Kuid ainult
läbi kannatuste ja kiusatuste saame Taevariigi pärijaiks.

Kõrbeemade tarkus
Jh 8,31-36; Õp 3,27-35
30. Neljapäev Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse
Issanda peale. 
Ps 40,5
Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga! 
Hb 10,35
Kui väikene laps võtab kõvasti kinni oma isa kaelast,
siis ei vaja ta seletusi, ta lihtsalt usaldab: isa teab, isa
valvab ja hoiab. See on kõige arukam, mida laps teha
saab. 
Toomas Paul
Rm 8,7-11; Õp 4,10-19
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MAI
Kuu loosung: Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind
vägevaks.
Fl 4,13
1. Reede Sa oled mulle tüli teinud oma pattudega,
oled mind vaevanud oma süütegudega. Mina, mina
olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast ega pea meeles su patte. 
Js 43,24-25
Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja
oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade
tegudega, on Kristus lepitanud oma lihalikus ihus
surma läbi. 
Kl 1,21-22
Kes ei näe Kristuse kannatustes ennast, see pole veel
millestki aru saanud. 
Martin Luther
Jh 19,1-7; Õp 4,20-27
2. Laupäev Kõik liha saab teada, et mina, Issand,
olen su päästja ja su lunastaja. 
Js 49,26
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida,
vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude
eest. 
Mt 20,28
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Arm, kes ristil sirutasid oma käed mu järele, minu pärast kisendasid Isa poole südamest; Isa hooleks Sa mind
andsid, surres palusid mu eest; ristivaeva mu eest kandsid, nii mind päästsid viha käest.

ULR 167:4. Adam Drese
Ilm 22,1-5; Õp 5,1-23
5. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (CANTATE)
Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.

Ps 98,1
Kl 3,12-17; Ps 108
Jutlus: Mt 11,25-30
3. Pühapäev Kes halastab vaese peale, austab Loojat.

Õp 14,31
Kui mõni vend või õde oleks alasti ja neil oleks puudu igapäevasest toidusest ning keegi teist ütleks neile: “Minge rahuga! Soojendage end ja sööge kõhud
täis!”, aga te ei annaks neile ihu jaoks hädavajalikku
- mis oleks sellest kasu? Nõnda on ka usuga: kui sel
ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud.

Jk 2,15-17
Meie häda ei ole alati selles, et meil on vähe, vaid meil
on liiga palju. Me ei saa teisele kätt ulatada, sest käed
on kinni ja kohvrid on täis. Meil pole aega üksteise ega
Jumala jaoks - meil on juba liiga palju.  Joel Luhamets
3. mai 1728 - algas loosungite väljajagamine Herrnhutis
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4. Esmaspäev Sa asetasid mu jalad avarasse kohta.

Ps 31,9
Te võite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on
armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning
ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab iga tunnetuse.
Ef 3,18-19
Tänu, et mu terve elu seisab üksnes Sinu käes; tänu, et
kõik vaev ja valu kustub Sinu armu väes; tänu, et saan
Sinu rinnal surmatunnil uinuda; tänu, et saan rahurannal
eluks üles ärgata! 
LTK 56:4
Jk 1,17-25(26.27); Õp 6,6-11
5. Teisipäev Te saate küllalt süüa ja Issandat, oma
Jumalat, kiita. 
Jl 2,26
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
Oh Issand Jeesus, tule, meil ise võõraks ole, Sa meile lauda kata, kõik õnnistada võta!  KLPR 423. Martin Lipp
Lk 19,36-40; Õp 6,12-19
6. Kolmapäev Sest mu isa ja ema hülgasid minu, aga
Issand võtab mu üles. 
Ps 27,10
Jeesus ütleb: “Vaata, mina olen iga päev teie juures
ajastu lõpuni.” 
Mt 28,20
Kuigi see maailm sinu ümber näitaks sulle kõige võikamat palet, ei heidutaks see sind ometi. Jumala laps läheb võiduka usuga maailmast läbi, hoolimata sellest, et
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teda siin ründavad kiusatused ja patt, kahtlused ja uskmatus, mure ning ahastus. See kõik ei kohuta teda, kuna
Jumal on tema Isa ning Jeesuses on ta näinud Jumala
armastavat palet ja silmi, mis naeratavad oma lapsele
vaadates. 
Harri Haamer
Rm 15,14-21; Õp 7,1-27
7. Neljapäev Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate
maal. 
Ps 116,9
Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses,
meie Issandas. 
Rm 6,23
Pattude andeksandmine on sinu elu võtmeprobleem.
Kui sa elad pattude andeksandmisest ja pattude andeksandmises, siis ei ole su ajalikus elus enam ühtki lahendamatut probleemi. Mitte et sa elaksid inimeste arusaamist mööda õnnelikku elu. Su elu on võitlus, aga hea
võitlus. Kui oled osaduses elava Jumalaga, siis on ka
igavene elu sinu päralt. 
Albert Soosaar
1Kr 14,6-9.15-19; Õp 8,1-21
8. Reede Tõsta häält otsekui pasun ja tee teatavaks
mu rahvale nende üleastumine! 
Js 58,1
Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida
inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. 
Gl 6,7
Me elame Jumala õnnistuses ega märka Teda.

Martin Luther
Lk 22,39-46; Õp 8,22-36
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9. Laupäev Issand ütleb: “Keda sa pelgasid ja kartsid, et sa valetasid ega meenutanud mind?” Js 57,11
Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus oli öelnud: “Enne
kui kukk laulab, salgad sina minu kolm korda ära.”
Ja sealt lahkudes puhkes ta kibedasti nutma.

Mt 26,75
Kui mitmel korral oleme meie Teda ära salanud, maha
jätnud, reetnud. Süda kisub valus kokku. Ei taha sellele
mõelda... Nii mõnegi mehe silmadesse ilmuvad pisarad.
Ega see pole paha ega halb, kui üks mees nutab teelahkmel, kus eksiteed ja õige tee ristuvad. 
Jaan Lattik
Jh 6,(60-62)63-69; Õp 9,1-18
Misjoniohvri nädal
6. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (ROGATE)
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! 
Ps 66,20
1Tm 2,1-6a; Ps 100
Jutlus: Jh 16,23b-28(29-32)33
10. Pühapäev Ja nad saavad tunda, et mina, Issand,
nende Jumal, olen nendega ja et nemad, Iisraeli
sugu, on mu rahvas, ütleb Issand Jumal.  Hs 34,30
See on sõna, mille ta on läkitanud Iisraeli lastele,
kuulutades evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse
kaudu, kes on kõikide Issand. 
Ap 10,36
Su abimees on Jeesus Krist, su troost on Tema Sõna. Ei
unusta Ta oma last, vaid hoiab nagu ema. Ja kui maailm
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ka väsitab, siis Tema arm sind kosutab. Georg Kiviste
11. Esmaspäev Rääkige Jeruusalemma meele järgi ja
kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü
on lepitatud. 
Js 40,2
Issand ütleb: “Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja
aidanud sind päästepäeval.” Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev! 
2Kr 6,2
Kõigil meil on hetki, mil oleme vastuvõtlikud Jumala
Vaimu liikumisele meis. Need hetked tunduvad taeva,
ilu ja rahu sissemurretena meie argimaailma. Pole raske neid lükata unelmate ja poeetiliste fantaasiate valda.
Ometi siis, kui me neist kinni haarame, mõistame neid
Jumala tegevusprintsiibina - Ta koputab meie õlale ja
osutab elu sügavamatele tõdedele. 
Henri Nouwen
1Kn 3,5-15; Fl 1,1-11
12. Teisipäev Ja Gideon vastas Issanda inglile: “Kui
Issand on meiega, mispärast on siis see kõik meid
tabanud?” 
Km 6,13
Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga
palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis
aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. 
1Kr 13,12
Mis tunneb hing, kui silmad saavad näha, mis ükski silm siin pole näinud veel, kui elukroonid pannakse meil pähe, kui maitseme, mis siin ei mõelnud
meel! Küll maksab vaeva näha, kannatada, küll maksab püüda ihu, hinge väest, küll maksab kindlalt käia
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kitsast rada ja võidelda, et kroon ei kaoks me käest!

KLPR 169:3. Karl Johann Philipp Spitta
2Ms 17,8-13; Fl 1,12-18a
13. Kolmapäev Issand ütleb: “Ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks ilmamaa ääreni.” 
Js 49,6
Jeesus ütleb: “Te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning
ilmamaa äärteni.” 
Ap 1,8
Jumal ei muretse sellepärast, kas kirik ei kao. Ristikogudus võib mõnelt maalt tõepoolest haihtuda. Aga kui
ühel maal ikaldub, siis teisal tärkab oras ja loob pea.

Toomas Paul
Lk 11,1-4; Fl 1,18b-26
KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma
tõmban kõik enese juurde. 
Jh 12,32
Ap 1,3-4(5-7)8-11; Ps 110
Jutlus: Lk 24,(44-49)50-53
14. Neljapäev Issand mõistab kohut paljude rahvaste vahel. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja
piigid sirpideks. 
Js 2,4
Meie Jumal on täis armastust ja halastust; ta saadab
meile päästja, päevatõusu kõrgustest. See valgus
paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, see suunab meie jalgu rahuteele.  Lk 1,78-79
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Öö tuli siiski. Need ei karda tema tulekut, kes kasutavad
oma lühikest elupäeva selleks, et teevad Jumala tegusid
ja käivad Jumala teedel. Kuigi vahest kaduvuse ja surma külm hingeõhk puudutab mõtteid, südant ja meelt,
ei röövi ta meilt elurõõmu, sest öö ei kesta ju igavesti.

Jaan Lattik
15. Reede Issand ütleb: “Oleks neil ometi niisugune
süda, et nad mind kardaksid ja peaksid alati kõiki
mu käske, et nende ja nende laste käsi igavesti hästi
käiks!” 
5Ms 5,29
On hea, kui süda kinnitatakse armu läbi.  Hb 13,9
Meil’ oma sõna hoia, mis rahva õndsaks teeb, ja Vaimuga meid võia, et süda armust keeb! Su sõna on kui
mesi, nii kallis hingele; on vägev eluvesi, meid saadab
taevasse. 
KLPR 188:6. Andreas Gryphtius
Jh 18,33-38; Fl 1,27-2,4
16. Laupäev Kartke ainult Issandat ja teenige teda
ustavalt kõigest südamest, sest vaadake, mis suuri
asju ta teile on teinud. 
1Sm 12,24
Jeesus Kristus on loovutanud iseenda meie eest, et
meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada
endale pärisrahvaks, innukaks headele tegudele.

Tt 2,14
Me ei tea, kas sellel, mida teeme Sinu nimel, on ka mingeid tulemusi. Kuid ega tööriist peagi muretsema töö
eesmärgipärasuse pärast. Oleme Sinu tööriistad, mida
oled võtnud enda kätte. Kasuta meid! 
Jörg Zink
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Ef 6,18-20(21.22)23-24; Fl 2,5-11
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
Ef 3,14-21; Ps 27
Jutlus: Jh 15,26-16,4
17. Pühapäev Mooses ütles Issandale: “Kui ma nüüd
olen armu leidnud sinu silmis, siis õpeta mulle oma
teed, et ma tunneksin sind.” 
2Ms 33,13
Tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad
välja. Ta käib nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. 
Jh 10,3-4
Hea karjane tunneb omasid nimepidi. Milline julgustus
ja lohutus, et on keegi, kes meid nimepidi tunneb! Ta
ei suhtu meisse otsekui südametu globaalne kompuuter,
vaid tunneb meid nagu karjane, kes armastab omasid.
Ta tunneb meid nii, nagu abielupooled üksteist tunnevad. See on vastastikune tundmine. 
Joosep Tammo
18. Esmaspäev Murtud ja purukslöödud südant ei
põlga Jumal. 
Ps 51,19
Variserid ütlesid Jeesuse jüngritele: “Miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega?” 
Mt 9,11
Jumala nägemine oleneb sellest, milline on vaataja
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süda. 
Hs 11,14-20; Fl 2,12-18

Karl Raudsepp

19. Teisipäev Issand ütles Moosesele: “Ma äratan
neile ühe prohveti nende vendade keskelt, niisuguse
nagu sina, ja ma panen oma sõnad ta suhu.”

5Ms 18,18
Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis
esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade
lõpul meile rääkinud Poja kaudu. 
Hb 1,1-2
Väljaspool Jeesus Kristust ei tea me, mis on meie elu
või meie surm, kes on Jumal või mis oleme meie ise.

Blaise Pascal
Lk 21,12-19; Fl 2,19-30
20. Kolmapäev Sina oled kõige ilmamaa otsade ja
kauge mere lootus. 
Ps 65,6
Ärge laske end kõrvale viia evangeeliumis olevast
lootusest, mida te olete kuulnud ja mida on kuulutatud kogu loodule taeva all. 
Kl 1,23
Jumal, jäta mulle vankumatu usk Sinu puhta ja selge
Sõna püsimisse. Tänu, Issand, et Sinu Sõna jääb igavesti ja seepärast on see ka usaldatav ja kindel.

Anders Nohrborg
Lk 12,8-12; Fl 3,1-11
21. Neljapäev Mina annan sulle nõu oma silmaga
sind juhtides. 
Ps 32,8
Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas
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tema kõnet. 
Lk 10,39
Issand Jeesus, õpeta meid lapsena tulema Sinu juurde
ja sirutama oma tühjad käed Sinu poole, vastu võtmaks
uut õnnistust, uut armu ja uut jõudu.

August Ferdinand Huhn
Ap 1,12-26; Fl 3,12-21
22. Reede Sina ise ilutsed Issanda tõttu, kiitled Iisraeli Püha tõttu. 
Js 41,16
Paulus kirjutab: “Rõõmustage Issandas! Üht ja sedasama teile kirjutada ei ole mulle tüütav, aga teid
teeb see kindlaks.” 
Fl 3,1
Kristus on Kuningas, võit on Ta päralt! Värise, vaenlane, kohku Ta ees! Rõõmusta, Siion, miks kurdad veel
aralt? Sinul suur vara Ta armust on käes: rahu ja rõõmu
Ta sulle siin annab, ükskord siit ülesse taeva sind kannab.  KLPR 299:1. Johann Ludvig Konrad Allendorf
Jh 19,25-27; Fl 4,1-9
23. Laupäev Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind
ootavad; häbisse jäävad need, kes kerglaselt sinust
loobuvad. 
Ps 25,3
Te rõõmutsete ütlematu ning väga kalli rõõmuga, kes
saavutate usu eesmärgi, hingede õndsuse.  1Pt 1,8-9
Tänu Sulle, ustav Jumal, kõigi rikkalike tõotuste eest,
mida Sa oled andnud Sõnas oma ustavaile. Tänu lohutuse eest, millest tohime maise elu muredes ja hädades
ammutada abi. Tänu lootuse eest taevalisele särale, mis
ootab ees kõiki Jumala lapsi. 
Gustaf Edén
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Sk 4,1-14; Fl 4,10-23
1. NELIPÜHA
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi,
ütleb vägede Issand. 
Sk 4,6
Ap 2,1-18; Ps 118,1-14
Jutlus: Jh 14,23-27
24. Pühapäev Oota Issandat, ole vahva, ja su süda
olgu kindel! Oh, oota Issandat! 
Ps 27,14
Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib tema teid kõigesse tõesse. 
Jh 16,13
Püha Vaim, kes rõõmustad, pimeduses valgustad, taevast tule meile Sa oma armu tulega. Kõige armsam sõber Sa, anna rõõmu, rahu ka, tule, kallis abimees, rõõmustama häda sees.  ULR 280:1, 3. Tundmatu autor
2. NELIPÜHA
1Kr 12,4-11; Ps 51,12-14
Jutlus: Mt 16,13-19
25. Esmaspäev Sel päeval sünnib, et Iisai juur seisab
kui lipp rahvaile. 
Js 11,10
Siimeon ütles: “Mu silmad on näinud sinu päästet,
mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees:
valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu
rahvale Iisraelile.” 
Lk 2,30-32
Oh vägev, kõrge kuningas! Su armastus Sind alandas,
Sind saatis taevast tulema, meid vaeseid vaevas teeni– 80 –
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ma. Kesk ööd Sa ilma sündisid, et valgust välja saadaksid Sa surma lastele ja pimedatele. 

ULR 139:2. Carl Maurach
26. Teisipäev Vaata, Issanda käsi ei ole päästmiseks
lühike ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele.

Js 59,1-2
Sest nii nagu te oma liikmed andsite orjaks rüvedusele ja ülekohtule, et teha ülekohut, nõnda andke
nüüd oma liikmed õiguse teenritena pühitsuse jaoks.

Rm 6,19
Põhiküsimus on selles, kas arvestame Jumala plaaniga
juba täna. Kas tunneme Ta meelevalda oma elu üle?
Kas nõustume sellega, et Tema teeb meist kristlased,
Kristuse sarnased inimesed? 
Osvald Tärk
Ap 4,23-31; 1Ms 24,1-28
27. Kolmapäev Mõistke kohut tões, osutage heldust
ja halastust igaüks oma vennale! 
Sk 7,9
Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. 
Mt 5,7
Mine ja kummarda tema üle, kellest nii paljud on mööda läinud ja sa tunned rõõmuga, kuidas just selles armastuses, millega oled valmis oma ligimest teenima, sa
lähened kõige paremini oma kõrgele paleusele - saada
Kristuse sarnaseks. Nõnda kummardub ka Tema sinu
üle, kes sind on igavese armastusega armastanud.

Harri Haamer
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Ap 8,(9-11)12-25; 1Ms 24,29-49
28. Neljapäev Headus ja heldus järgivad mind kõik
mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.

Ps 23,6
Jumal, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas
tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos
Pojaga meile kõike muud kinkima? 
Rm 8,32
Ühel hetkel avaneb su ees võimalus pärida igavene
rõõm ja õndsus. Ja selle hind on täiesti jõukohane: lase
kõigest vanast lahti, anna ta ära mõõtmatult suurema
vastu! 
Toomas Paul
Ap 11,1-18; 1Ms 24,50-67
29. Reede Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu
maailm on täis tema au! 
Js 6,3
Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale
olgu kirkus igavesti! 
Rm 11,36
On äärmiselt vajalik vaadata elule ülalt lähtuvalt, Jumala poolt. 
Henri Nouwen
Ap 11,19-26; 1Ms 25,19-34
30. Laupäev Vaata, ma toon neile paranemist ja tervist ning ilmutan neile rohket rahu ja tõtt.  Jr 33,6
Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas.

Mt 4,23
Kui Sa mu peale halastad ja mulle sõbraks tuled, mind
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venna kombel armastad ja arstiks, toitjaks oled; siis
patuhaavu parandad ja vaevas seda kinnitad, kes Sinu
peale loodab.  ULR 253:12. Johann Christian Lange
Ap 18,1-11; 1Ms 27,1-29
KOLMAINUPÜHA (TRINITATIS)
Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on
täis tema au! 
Js 6,3
Rm 11,(32)33-36; Ps 111
Jutlus: Jh 3,1-8(9-15)
31. Pühapäev Issand Jumal on minu jõud.  Ha 3,19
Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene
kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt. 
2Kr 4,16
Usk ei ole mitte pühapäevane ilus lisand meie hallile
argipäevale, vaid ta on midagi, mis sureb, kui me jätame ta kirikumüüride varju ega võta teda endaga kaasa
sinna, kus toimub meie tegelik elu.  Rudolf Kiviranna
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JUUNI
Kuu loosung: Ei ma lase sind enne lahti, kui sa mind ei
õnnista! 
1Ms 32,27
1. Esmaspäev Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma
mõtted ning pöördugu Issanda poole, sest tema annab palju andeks. 
Js 55,7
Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus
ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge. 
Jk 1,21
Issand, Jeesus, luba, et Sinu arm ulatuks meie tänasesse
päeva, et alanud päev võiks olla üheks nende päevade
reas, mil Sina teed oma tööd meie südames ning valmistad meid oma igaviku tarvis! 
Toomas Paul
Jr 10,6-12; 1Ms 27,30-40
2. Teisipäev Kes küll annaks, et kogu Issanda rahvas
saaks prohveteiks, et Issand paneks oma Vaimu nende peale! 
4Ms 11,29
Taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimuande, eriti prohvetlikult kõnelemist! Aga kes proh– 84 –
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vetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks.

1Kr 14,1.3
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 noorem
Js 43,8-13; 1Ms 27,41-28,9
3. Kolmapäev Sa seadsid inimese valitsema oma kätetööd; kõik sa panid tema jalge alla. 
Ps 8,7
Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Mt 5,5
Inimestevaheline rahu ei sünni nii, et võimsam summutab riiu, vaid nii, et keegi loobub oma aust. Mida
täiuslikumalt see õnnestub, seda sügavam rahu temast
sädeleb. 
Jörg Zink
Ap 17,(16)22-34; 1Ms 28,10-22
4. Neljapäev Sa jääd eemale vägivallast, sest sul ei ole
midagi karta, ja hirmust, sest see ei ligine sulle.

Js 54,14
Jüngrid tulid Jeesuse juurde, äratasid ta üles ja ütlesid: “Issand, aita! Me hukkume!” Tema ütles neile:
“Miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised?” Siis ta
tõusis püsti ja sõitles tuult ja merd. Ja meri jäi täiesti
vaikseks. 
Mt 8,25-26
Vaigista mind, rahusta mind, tee mind tüüneks kui
sügisjärv mahedal, pilvitul päeval. Emba mind, toeta
mind oma igikestva armastusega. 
Keldi palve
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Ef 4,1-7; 1Ms 29,1-14a
5. Reede Otsekui hirv igatseb veeojade järele, nõnda
igatseb mu hing sinu juurde, Jumal! 
Ps 42,2
Jeesus hüüdis: “Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!” 
Jh 7,37
Issand, kui Sina kutsud meid ja ütled: tule, sest kõik
on juba valmis, anna, et me ei hakkaks kauplema, ei
lükkaks Sinu kutset kõrvale ega jääks Sinu riigist välja!

Toomas Paul
Lk 23,44-49; 1Ms 29,14b-30
6. Laupäev Ära keela head neile, kes seda vajavad,
kui su käel on jõudu seda teha! 
Õp 3,27
Ristija Johannes kostis: “Kellel on kaks särki, jagagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku
niisamuti!” 
Lk 3,11
Head teod on jumalariigi levitamise kõige tõhusamaks
vahendiks. Me võime küll valjusti hüüda Piibli loosungeid ja paugutada kantslist vägevasti rõõmukuulutuse
rasket püstolit, aga meie vaev saab viljaks alles siis, kui
kõike seda kinnitavad head teod, milleks Jumala arm on
meid virgutanud ning vaimustanud. 
Harri Haamer
Jh 14,7-14; 1Ms 31,1-7.14-32
1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: “Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda
mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu.”

Lk 10,16
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1Jh 4,16b-21; Ps 106,1-23
Jutlus: Lk 16,19-31
7. Pühapäev Issand annab rahu su piirile.  Ps 147,14
Niisiis, taotlegem seda, mida on vaja rahuks ja üksteise ülesehitamiseks! 
Rm 14,19
Armuline Õnnistegija, kes Sa veel surreski suutsid andestust paluda oma vaenlastele, ole meile armuline, kui
külmus ja hoolimatus meie südametes püüab võimule
tõusta. Soojenda, valgusta ja liiguta oma armu ja halastusega meie südameid, et suudaksime olla õiglased,
suuremeelsed ja armulised oma ligimestele igal ajal.

Friedrich Viljari
8. Esmaspäev “Poeg austab isa ja sulane isandat. Aga
kui mina olen isa, kus on siis minu au?” ütleb vägede
Issand. 
Ml 1,6
Iga keel peab tunnistama: Jeesus Kristus on Issand
- Jumala Isa kirkuseks. 
Fl 2,11
Jumal on ennast ilmutanud isaliku Loojana, Päästjana
oma Pojas ja trööstijana Pühas Vaimus. Jumal on mitmel viisil meile lähenenud. Kui me Temaga kohtume,
siis pole see kohtumine oma saatuse ega salapärasusse
varjuva maailmavaimuga, vaid elava Jumalaga, kes tahab olla inimesega. 
Joosep Tammo
Lk 10,1-9(10-15)16; 1Ms 31,33-54
9. Teisipäev Rahvad kuulavad pilvestlausujaid ja ennustajaid, aga sinule ei ole Issand, su Jumal, selleks
– 87 –

Juuni
luba andnud. 
5Ms 18,14
Ainult üks on teie Õpetaja - Kristus! 
Mt 23,10
Kõrves ja soodel, rägastikkudes mind juhata! Et ma ei
eksiks ududes ja öös, mind juhata! Juhi mind kindlalt,
Sind vaid järgin ma. Sest küllalt on sammhaaval astuda.

KLPR 472:3. John Henry Newman
Jr 36,1-6(7-9)10.21-24.27-31; 1Ms 32,1-22
10. Kolmapäev Kõik mu süüteod on mind kätte saanud - mul puudub neist ülevaade. Tõtta mulle appi,
Issand! 
Ps 40,13.14
Jeesus ütleb: “Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!” 
Mt 11,28
Sa üksi, Jeesus, jõuad päästa meid kõiki pimeduse väest,
me patu koorma ära tõsta ja kiskuda meid surma käest;
Su jumaliku silma sära näeb vaenlane - ja kohkub ära.

ULR 268:3. Gustav Friedrich Knak
1Ts 2,1-8(9-12); 1Ms 32,23-33
11. Neljapäev Jumal ütleb: “Hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina
annad mulle au!” 
Ps 50,15
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab
hoolt teie eest! 
1Pt 5,7
Seal, kus Jumal tundub olevat kõige kaugemal, seal on
Ta kõige lähemal. 
Martin Luther
Jh 21,15-19; 1Ms 33,1-20
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12. Reede Ei küllastu iialgi rahast, kes armastab
raha, ja tulust, kes armastab rikkust. 
Kg 5,9
Sest Issand on öelnud: “Ma ei hülga sind ega jäta
sind maha!” 
Hb 13,5
Niipea, kui Jumal tõuseb esikohale, langeb iga maine
nähtus oma õigele kohale. 
Osvald Tärk
Lk 22,24-30; 1Ms 37,1-11
13. Laupäev Issand, mu Jumal, ma kisendasin su
poole ja sa tegid mu terveks. 
Ps 30,3
Palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks.

Jk 5,16
Issand, Sa südamed läbi näed, palves Su poole me tõstame käed; luba Su lastele õnnistust, anna meil´ maitsta
Su armastust! 
LTK 30:1
Fl 1,12-18a; 1Ms 37,12-36
2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!

Mt 11,28
Ef 2,17-22; Ps 106,24-48
Jutlus: Lk 14,(15)16-24
14. Pühapäev Jumal, sinu heldus on parem kui elu.

Ps 63,4
Paulus kirjutab: “Sest ma olen veendunud, et ei
surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused
ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis
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tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.”
Rm 8,38-39
Isegi kui meie ei näe endi ees mingit teed, jääb Jumala
tee meie juurde ikkagi avatuks. 
Joosep Tammo
15. Esmaspäev Issand Jumal kõrvaldab oma rahva
teotuse kogu maalt. 
Js 25,8
Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei
ole, et teha tühiseks need, kes midagi on.  1Kr 1,28
Jumalale meeldib luua seal, kus midagi pole. Seal, kus
on kuhjaga rikkust, kuulsust ja tervist, selle paiga ümber on raudne müür. 
Martin Luther
Õp 9,1-10; 1Ms 39,1-23
16. Teisipäev Vaata, lapsed on pärisosa Issandalt.

Ps 127,3
Jeesus ütles: “Kas te pole kunagi lugenud: Sa oled
valmistanud kiitust väetite laste ja imikute suust?”

Mt 21,16
Õige inimese siiras palve aitab abivajajat. Lapsed on
oma palvetes ütlemata siirad. Sellepärast õpetage lapsed palvetama. Saaksime erilisi palvekogemusi ja paljud julgevad hakata Jumalat usaldama.  Eenok Haamer
2Ms 2,11-15(16-22)23-25; 1Ms 40,1-23
17. Kolmapäev Issand, meie Jumal meid hoidis kogu
sellel teel, mida me käisime. 
Jos 24,17
– 90 –

Juuni
Temale, kes teid võib hoida komistamast ja panna
laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskamisega,
ainsale Jumalale, meie Päästjale, olgu Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi au, kirkus, võimus ja valitsus. 
Jd 1,24-25
Oo Jeesus püha, auline, kui ülev oled Sa. Su valitsus on
tõeline, Su päralt taevas, maa. Sa oled võitnud maailma
ja surma ning ka saatana - ei keegi Sinu vastu saa, Sa
taevas oled Tallena; kõik võim Su käes, Sa toimid aus
ja väes. 
RKL II 133:1. Harri-Johannes Rein
1Sm 1,1-11; 1Ms 41,1-36
17. juuni 1722 - Herrnhuti asula ehitustööde algus
18. Neljapäev Rõõmus süda teeb näo rõõmsaks, aga
südamevalus pekstakse vaim rusuks. 
Õp 15,13
Suu räägib sellest, millest süda on tulvil. Hea inimene võtab heast varamust head. 
Mt 12,34-35
Hoidku Issand iga armusaanud hinge niisuguse languse
ja südamekülmuse eest, kus südamest kaob oma patuhäda igapäevane tundmine, sest niisugusest südamest kaob
ka Issanda armu tundmine. Vaimulikud leivapalukesed
Mt 15,29-39; 1Ms 41,37-57
19. Reede Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind; tema kosutab mu hinge.

Ps 23,2-3
Jeesus ütleb: “Minu lambad kuulevad minu häält ja
mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma
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annan neile igavese elu.” 
Jh 10,27-28
Jumalal on piiramatud abistamisvõimalused, kuid abi
omandamine sõltub inimese usalduslikust koostööst Jumalaga. 
Osvald Tärk
Lk 23,39-43; 1Ms 42,1-28
20. Laupäev Karistus oli tema peal, et meil oleks
rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.

Js 53,5
Kristus kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele. 
1Pt 2,24
Armuline Jumal, sügavad on Su armumõtted ja suured
Su teod. Julgusta ja aita meid Sulle oma süükoormaga
ligineda. Puhasta meie südamed patust, loo meile puhas
süda ja anna meile kindel vaim, mis on kõlblik heale
tööle. 
Freidrich Viljari
Jr 31,(7)8-14; 1Ms 42,29-38
3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.

Lk 19,10
1Tm 1,12-17; Ps 107,1-22
Jutlus: Lk 15,1-3.11b-32
21. Pühapäev Vaesust ega rikkust ära mulle anna,
toida mind aga vajaliku leivaga. 
Õp 30,8
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! Mt 6,11
Taevane Isa teab väga hästi, mis meile elus tarvis läheb.
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Jumala juures on kindlad andmed selle kohta, kuivõrd
meie vajame ka ihulikku toitu, raha ja kodu, et käia oma
elutee lõpuni. Ja Jumal jagab helde käega õnnistust ning
jätku meie leivale. 
Jaan Lattik
22. Esmaspäev Sa teed maa avaraks mu sammule, et
mu luupeksed ei libiseks. 
2Sm 22,37
Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus
nimi, tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: “Järgne
mulle!” Ja see tõusis ja järgis teda. 
Mt 9,9
Kui sa täna kaasa ei lähe, võib homme juba hilja olla.
Selles elus ei ole midagi, mis oleks tähtsam Issanda kutsest. 
Albert Soosaar
Lk 5,27-32; 1Ms 43,1-14
23. Teisipäev Sa oled andnud mu südamesse suurema rõõmu, kui oli neil rohke vilja ja värske veinisaagi ajal. 
Ps 4,8
Paulus kirjutab: “Ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on.” 
Fl 4,11
Mu süda, ennast avarda, et saaksid varaaidaks, et oma
rikka varaga mu Jeesu arm sind täidaks. Mis on kõik
hõbe, kallis kuld? Ei ole muud kui tuhk ja muld! Mul
paremat on saada: see tuleb mulle Jeesusest ja Tema
kalleist haavadest - see peab mul varaks jääma!

ULR 191:6. Paul Gerhardt
2Ms 32,30-33,1; 1Ms 43,15-34
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RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV - JAANIPÄEV
Ristija Johannese tunnistus: “Tema peab kasvama, aga
mina pean kahanema!” 
Jh 3,30
Ap 19,1-7; 1Ms 44,1-34
Jutlus: Lk 1,57-67(68-75)76-80
24. Kolmapäev Pöörduge ümber, taganenud lapsed,
ütleb Issand, sest mina olen teie Jumal; ja mina
hoian teid ning viin teid Siionisse. 
Jr 3,14
Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda
kõrbes: “Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!” 
Mt 3,1-2
Päikesekiir ei karju, ei sõima, kui ta tuppa tuleb, ei räägi
kurje sõnu, vaid silitab meie pead ja näitab, kui must on
tuba, kui koristamata ja tolmu täis. Midagi ei jää varju.
See on valguse kohtuotsus öö üle. 
Jaan Lattik
25. Neljapäev Ja ometi ootab Issand, et teile armu
anda. 
Js 30,18
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
Jumal ei tule meisse kärarikkalt. Kes loodab Jumalat
nõnda leida, ei pruugi Temaga kohtuda. Jumal ei sunni
end peale. Jää vaikseks, et Jumala sageli väga vaikne
hääl kuulmata ei jääks. 
Eenok Haamer
1Tm 6,11-16; 1Ms 45,1-24
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26. Reede Hõisake, taevad, ja ilutse, maa, mäed, rõkatage rõõmust, sest Issand trööstib oma rahvast ja
halastab oma viletsate peale! 
Js 49,13
Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele. 
Tt 2,11
Ei ole olemas nii rikutud inimest, keda Kristuse muutev
arm ei suudaks muuta. 
Osvald Tärk
Mt 27,46-49; 1Ms 45,25-46,7
27. Laupäev Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja
ehtisid teda au ja austusega. 
Ps 8,6
Jumal on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu, et me oleksime otsekui uudsevili tema loodute
seas. 
Jk 1,18
Minu tegudest olulisem on usaldus Sinu vastu. On oluline, et teen seda, mida Sina minus tahad teha, et saan
selleks, milline olen Sinu mõtete ja tahte kohaselt.

Jörg Zink
Jr 17,5-13; 1Ms 46,28-34
4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse
seadust. 
Gl 6,2
Rm 14,10-13; Ps 107,23-43
Jutlus: Lk 6,36-42
28. Pühapäev Tõuse, Jumal, ja seleta oma riiuasi.

Ps 74,22
Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks vara– 95 –
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hommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. 
Mt 20,1
Öö veel ilma katab, taeva poole kostab süü ja needmine.
Rutta, asu tööle minu viinamäele, lähedal on öö. Kuuluta ja tunnista, risti alla kutsu rahvaid: hoia minu lambaid! 
KLPR 242:4. Aksel Kallas
29. Esmaspäev Issand, su Jumal, muutis needuse sulle õnnistuseks, sellepärast et Issand, su Jumal, sind
armastas. 
5Ms 23,6
Kristus ütleb: “Ma ei ole tulnud maailma üle kohut
mõistma, vaid maailma päästma.” 
Jh 12,47
Maailma probleemide pimedus, mis katab silmapiiri, ei
ole läbitungimatu. Jumala ligioleku märke on näha ka
selles pimeduses: süü andeksandmine; armastus, mis
meid omaks tunnistab; osadus, mis meid kannab. Need
saadavad meid ja valgustavad teed. Jaan Kiivit noorem
Lk 5,17-26; 1Ms 47,1-12
30. Teisipäev Sina oled mu kaitse ja kilp; sinu sõna
peale ma loodan. 
Ps 119,114
Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest
hoiab. 
2Ts 3,3
Ole Sa mulle juhiks, ole Sa mulle isandaks, ole Sa mulle
karjaseks, ole Sa mulle kaitsjaks, ole Sa mulle suunajaks, ole Sa ikka minuga, Sa pealike pealik, igavene Isa
ja taevane Jumal. 
Keldi palve
Ne 9,1-3.29-36; 1Ms 47,27-31
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JUULI
Kuu loosung: Iga teie jah olgu jah ja iga ei olgu ei, aga
mis üle selle, see on kurjast. 
Mt 5,37
1. Kolmapäev Eks mu sõna ole nagu tuli, ütleb Issand, või nagu vasar, mis purustab kalju?  Jr 23,29
Jeesus ütleb: “Tuld olen ma tulnud viskama maa
peale.” 
Lk 12,49
Igavene koidukuld, kadumatu armuvalgus, toogu hinge usutuld uue päeva kallis algus; võitku Sinu armutöö
patu öö! 
ULR 53:1. Christian Knorr
Mk 11,(20.21)22-26; 1Ms 48,1-22
2. Neljapäev Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara. Sinu järele januneb mu hing. 
Ps 63,2
Kristus ütleb: “Mina annan janusele ilma tasuta
eluvee allikast.” 
Ilm 21,6
Jumalariigi lähedalolu tunnuseks on andestuse õhkkond, mis sünnitab patuses julguse ja tahtmise meelt
parandada ja andestust otsida. 
Teedy Tüür
1Kr 12,19-26; 1Ms 49,1-28
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3. Reede Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis
ning päästis tema kõigist ta kitsikustest. 
Ps 34,7
Üks mees rahvahulgast hüüdis: “Õpetaja, ma anun
sind, vaata mu poja peale.” 
Lk 9,38
Jõuetule annab Jeesus palju jõudu, aga need, kes on
enda meelest tugevad, jätab Ta maha, et nad oma nõtrust ja jõuetust õpiksid tundma. Tulge kõik, kes olete
väsinud, Jumala armuallika, Jeesuse Kristuse juurde!

Vaimulikud leivapalukesed
Lk 23,17-26; 1Ms 49,29-50,14
4. Laupäev Issand, mu Jumal! Sinu juures ma otsin
pelgupaika, päästa mind kõigist mu tagakiusajaist
ja kisu mind ära nende käest. 
Ps 7,2
Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse
ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja
räägitakse. 
Mt 5,11
Issand, mina olen veel päris alguses ja õpin alles esimesi samme. Ma olen mures oma maine pärast ja pelgan
halvakspanu. Astu see samm koos minuga, et ma Sinu
abil saaksin vabaks. 
Jörg Zink
2Kr 13,10-13; 1Ms 50,15-26
5. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei
ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt. 
Ef 2,8
1Kr 1,18-25; Ps 114
Jutlus: Lk 5,1-11
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5. Pühapäev Issand tõstab tähtsusetu põrmust.

1Sm 2,8
Missugune inimene teie seast, kui tal on sada lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta neid üheksatkümmend üheksat kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni
ta tema leiab? Ja kui ta on tema leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga oma õlgadele. 
Lk 15,4-5
Millal on inimene päriselt kadunud? Siis, kui keegi teda
enam ei otsi. 
Jaan Kiivit noorem
6. Esmaspäev Rahu, rahu kaugel ja lähedal olijale,
ütleb Issand, mina parandan teda. 
Js 57,19
Kristus on meie rahu. 
Ef 2,14
Hõisake, taevad ja laulge, nii maa kui ka meri: Jeesus
on tulnud, suur Jumal on liha ja veri! Rahu Ta toob, südamed uueks Ta loob, täidab, mis kuulutab Kiri.

KLPR 18:2. Gerhard Tersteegen
Lk 6,12-19; Mt 4,18-22
6. juuli 1415 - Jan Hus suri märtrina Konstanzis (600.
surma-aastapäev)
7. Teisipäev Et su silmad oleksid lahti ööd ja päevad
selle koja kohal, selle paiga kohal, mille kohta sa oled
öelnud: “Seal peab olema minu nimi.” 
1Kn 8,29
Kristus on aga tema koja üle kui ustav Poeg. Ja tema
koda oleme meie, kui me vaid peame kinni julgusest
ja lootusest, mille üle me kiitleme. 
Hb 3,6
Kes jääb usus kindlaks, see saab lõpuks teada, et Jumal
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ei jäta omasid maha. 
1Ms 35,1-5a.9-15; Mt 4,23-25

Martin Luther

8. Kolmapäev Teie silmad on näinud kõiki Issanda
suuri tegusid, mis ta on teinud. 
5Ms 11,7
Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega.  1Jh 1,3
Me võime olla kimpus iseendaga, kuid meie käes võivad ometi olla elustavad sõnad teise inimese jaoks. Seepärast on oluline öelda õigeid sõnu ka siis, kui me neid
ise lõpuni ei mõista. Mitte meie tarkus, vaid õigel ajal
öeldud õige sõna vägi aitab teist inimest.  Toomas Paul
Hs 2,3-8a; Mt 5,1-12
9. Neljapäev Ärge kurvastage, sest rõõm Issandast
on teie ramm. 
Ne 8,10
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge
rõõmsad! 
Fl 4,4
Rõõmusta, rõõmusta. Ristirahvas, rõõmusta! Jeesus on
su õpetaja, Tema oma Sõnaga näitab, mis su hingel’
vaja, kust sa elu võiksid pärida. Rõõmusta, rõõmusta!

KLPR 328:1. Carl Eduard Malm
Ap 15,4-12; Mt 5,13-20
10. Reede Vaata, juba on mägede peal sõnumitooja
jalad, tema kuulutab rahu. 
Na 2,1
Jeesus ütles nüüd neile taas: “Rahu teile! Nõnda
nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina
teid.” 
Jh 20,21
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Kui palju on meis julgust ütelda inimesele, et Jumal
tahab sinuga rääkida? See on võimalik siis, kui oleme
lasknud Jumalal endaga rääkida ja oleme võtnud sõnumiviija ülesande. Kui sõnum on Jumalalt, siis läheb see
pärale. Muidu mitte. 
Eenok Haamer
Lk 22,31-34; Mt 5,21-26
11. Laupäev Naaman ütles: “Su sulane ei taha enam
ohverdada muile jumalaile kui ainult Issandale.”

2Kn 5,17
Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis
on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja
täiuslik. 
Rm 12,2
Kindlalt, kindlalt kinni haara Jeesusest! Jää ustavaks!
Lase, lase Teda teha, mis Ta ise arvab heaks. Tal helde
meel. Tikub vaenlane su peale, taganema peab ta jälle!
Et looda veel!  KLPR 333:3. Johann Caspar Schade
Fl 3,12-16; Mt 5,27-32
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
Rm 6,3-8(9-11); Ps 119,1-8
Jutlus: Mt 28,16-20
12. Pühapäev Aga viimseil päevil sünnib, et rahvas
ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdi– 101 –
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mist. 
Js 2,2.4
Sõjamehed küsisid Ristija Johanneselt: “Ja meie,
mis meil tuleb teha?” Tema ütles neile: “Ärge tehke
kellelegi liiga.” 
Lk 3,14
Tulge, tuhanded ja sajad, ühineme rahuväeks! Tuttavad
ja võõrad pojad, olge teineteise toeks! Rahu lähendagu
riigid, rahu purustagu piigid, rahu liitku südamed, rahu
tasandagu teed. 
KLPR 462:5. Laine Villenthal
13. Esmaspäev Käristage lõhki oma süda, aga mitte
oma riided, ja pöörduge Issanda, oma Jumala poole!

Jl 2,13
Aga 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
Jeesusega kokku puutudes kaob ka sinu elust patu pimedus. Seepärast palu ja otsi, kuni sa leiad!

Vaimulikud leivapalukesed
2Ms 14,15-22; Mt 5,33-37
14. Teisipäev Mine, ja Issand olgu sinuga! 1Sm 17,37
Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine,
hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

Fl 4,7
Ei ole juhuslik, et usklikud inimesed on stressitaluvamad. Usk ja Jumala usaldamine ei too kaasa hädade
küüsist pääsemist, küll aga annab jõu pöörata pilk millelegi nii palju suuremale, et suudetakse oma koormat
kanda. 
Toomas Paul
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Ap 2,32-40; Mt 5,38-48
15. Kolmapäev Ärge lootke vürstide peale, inimlaste
peale, kelle käes ei ole abi! 
Ps 146,3
Jeesus ütles: “Kui pime juhib pimedat, kukuvad
mõlemad auku.” 
Mt 15,14
Palvetame kõigi eest, kes pole veel oma armetust ära
tundnud ega Sind oma päästjana vastu võtnud - näita
oma heldust ja kannatlikkust neilegi, et nad parandaksid
meelt ja usuksid Su tõotustesse. 
Ove Sander
Ap 16,23-34; Mt 6,1-4
16. Neljapäev Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja
minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. 
Js 55,9
Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega
jälgida tema teed! 
Rm 11,33
Jeesus Kristus on Jumal, kelle juurde minnakse ilma
upsakuseta ja kelle ees ollakse alandlik ilma meeleheiteta. 
Blaise Pascal
Mt 18,1-6; Mt 6,5-15
17. Reede Kes iganes kardab Issandat, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida. 
Ps 25,12
Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed, ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid
on armastanud. 
Ef 5,1-2
Kas suudame mõista Su heldust, milles on pattude and– 103 –
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eksandmine, elu pühitsus ja kojujõudmise lootus? Peegeldagu me elu Sinu armastust Jeesuses Kristuses, et
elaksime andeksandmises ja halastuses. Maailma tundku meid üksnes armastusest, mis on tegelikuks saanud
meie keskel. 
Ove Sander
Jh 19,31-37; Mt 6,16-18
18. Laupäev Su silmad nägid mind juba mu eos ja su
raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud. 
Ps 139,16
Naatanael küsis Jeesuselt: “Kust sa mind tunned?”

Jh 1,48
See on põhjalik vaatekoha muutus, kui me ei räägi
enam oma mõtetest, oma vaadetest, oma pöördumisest
Jumala poole, vaid mõtleme selle üle järele, et Jumal
vaatab meile, kõnetab meid ja et me ise oma eluga seisame Tema pilgu all. Sest Jumal näeb meid nii nagu me
tõeliselt oleme. 
Jaan Kiivit noorem
Ilm 3,1-6; Mt 6,19-23
7. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Te ei ole nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade
kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. 
Ef 2,19
Ap 2,41a.42-47; Ps 119.9-16
Jutlus: Jh 6,1-15
19. Pühapäev Issand annab tugevuse oma rahvale.

Ps 29,11
Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil
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rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.

Rm 5,1
Su rahu, Issand, täidab mu elu täiesti. Kõik kartuse ta
võidab, mis vahest rõhubki. Su rahu, Issand, mulle kui
lapsel ema käed, mis silitavad jälle, ta juurde laps kui
läeb. 
KLPR 463:1. Arved Paul
20. Esmaspäev Issand Jumal pühib pisarad kõigilt
palgeilt. 
Js 25,8
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige troosti Jumal, kes meid
trööstib kõiges meie viletsuses. 
2Kr 1,3-4
Ta ei väsi, Ta ei väsi iial armutööl; Tema käsi, Tema
käsi kaitseb päeval, ööl. Iga kurvastuse sees Tema on su
abimees, kui sa Temast, kui sa Temast ikka kinni pead!
 KLPR 296:3. Vennastekoguduse lauluraamatu järgi
2Aj 30,13-22; Mt 6,24-34
21. Teisipäev Issand tasub igaühele tema õiglust ja
truudust mööda. 
1Sm 26,23
Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse,
sest nende päralt on taevariik. 
Mt 5,10
Kui sind Kristuse pärast hukka mõistetakse, ära neetakse,
sõimatakse, laimatakse, vaevatakse, saab “vana Aadam”
tapetud. Ta peab õppima kannatlikkust, leebust, kiitust ja
tänu ning kannatuses rõõmsaks jääma. See tähendab olla
Püha Vaimu läbi pühitsetud uueks eluks Kristuses. Seeläbi õpitakse Jumalat uskuma, Teda usaldama, Tema peale
lootma ja Teda armastama. 
Martin Luther
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Mt 22,1-14; Mt 7,1-6
22. Kolmapäev Ma teen nad paljuks ja nad ei vähene,
ma teen nad auväärseiks ja neid ei halvustata.

Jr 30,19
Jeesus ütleb: “Taevariik on sinepiivakese sarnane,
mille inimene võttis ja külvas oma põllule. See on
küll väiksem kõigist seemneist, ent kui taim kasvab,
siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel.”  Mt 13,31-32
Ikka ja jälle kohtame Pühakirjas taevast seaduspära:
inimeste meelest väike saab Jumala käes ja väes suureks. 
Marcus Hermen
Sk 8,9-17; Mt 7,7-11
23. Neljapäev Kui ma istun pimeduses, siis on Issand
mulle valguseks. 
Mi 7,8
Jeesus ütleb: “Mina olen tulnud valguseks maailma,
et ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse.”

Jh 12,46
Ärgu ununegu südamlik palve: Jumal, Sinu Sõna on
valgus! Mured ja kurbused kardavad just seda palvet ja
põgenevad. 
Jaan Lattik
1Kr 10,16-17; Mt 7,12-23
24. Reede Ma tänan sind, Issand! Sa olid küll vihane
minule, aga su viha pöördus ja sa trööstisid mind.

Js 12,1
Kristus ütleb: “Kes minu juurde tuleb, seda ma ei
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lükka välja.” 
Jh 6,37
Ei aita oma töö, ei sa või teiseks saada. Vaid otsi Jeesust sa, Ta võib sind uueks teha. Ta oma verega kõik
viha lepitab ja nõnda taevasse sind armust talutab.

KLPR 271:2. Christian Knorr
Lk 22,14-20; Mt 7,24-29
25. Laupäev Issand surmab ja teeb elavaks, viib alla
hauda ja toob jälle üles. 
1Sm 2,6
Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse, valmistagu teid kõiges heas.

Hb 13,20-21
Jeesus Kristus elab. Ta on reaalsus, keda maailma uskmatus ei tee olematuks. Seepärast, sõber, vaata üles!

Urho Muroma
Ilm 19,4-9; Mt 8,1-4
8. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. 
Ef 5,8.9
Ef 5,8b-14; Ps 119,17-24
Jutlus: Mt 5,13-16
26. Pühapäev Lootke tema peale igal ajal, rahvas; valage välja oma südamed tema ette; Jumal on meile
pelgupaigaks. 
Ps 62,9
Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui
me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema
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kuuleb meid. 
1Jh 5,14
Näeksime palju rohkem imesid, kui oleks rohkem usaldavaid palvetajaid. Palveta ja ära oota, et keegi teine
peaks seda tegema sinu asemel. 
Eenok Haamer
27. Esmaspäev Osuta imeliselt oma heldust, sa nende
päästja, kes otsivad su juures pelgupaika.  Ps 17,7
Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus
on jätnud oma elu meie eest. 
1Jh 3,16
Arm, kes Sa mind oled võitnud armastuse väega ja mind
enda külge köitnud heldusega, tõega: Arm, Su päralt olen
ma elades ja surres ka.  KLPR 262:5. Johann Scheffler
Jk 2,14-26; Mt 8,5-13
28. Teisipäev Me täname sind, Jumal, me täname
sind ja ülistame sinu imeasju, sest su nimi on ligi.

Ps 75,2
Rõõmuga tänage Isa, kes teid on teinud kõlblikuks
osa saama pühade pärandist valguse riigis.  Kl 1,12
Ei laulmast iial lakka mu süda rõõmuga. Kesk hingevaesust, vaeva nüüd rikkaks saanud ma. Ma kaua rahu
otsisin maailmast asjata. Mind ahistusist vabastas mu
Õnnistegija. 
KLPR 291:1. Antti Wilén
2Kr 6,11-18 (7,1); Mt 8,14-17
29. Kolmapäev Ei ole sinu sarnast, Issand! Sina oled
suur, ja suur on su nimi vägevuse poolest.  Jr 10,6
Jeesus küsis jüngritelt: “Aga teie, kelle teie ütlete
minu olevat?” 
Mt 16,15
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Igale inimpõlvele on antud mõista oma osa Kristuse saladusest. Ka meie sajand pole suutnud veel ammendada
kõiki Kristuse rikkusi. 
Osvald Tärk
Jk 3,13-18; Mt 8,18-22
30. Neljapäev Sest mina olen sinuga, ütleb Issand, et
sind päästa. 
Jr 30,11
Paulus kirjutab: “Ma olen veendunud selles, et see,
kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne
Kristuse Jeesuse päeva.” 
Fl 1,6
Kui jääme kindlasse ühendusse Jumala riigiga, siis ei
ole meie jaoks üldse olemas ülepääsmatuid ja võitmatuid raskusi. Peame veel sedagi meeles, et Jumala riigi
uks on ööd ja päevad avatud. 
Jaan Lattik
Lk 11,33-36(37-41a); Mt 8,23-27
31. Reede Sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan
kogu päeva! 
Ps 25,5
Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! 
Kl 4,2
Mida enam sa viibid palves, seda enam oled kodus, Isa
südame juures. 
Osvald Tärk
Jh 18,19-24; Mt 8,28-34
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AUGUST
Kuu loosung: Jeesus Kristus ütleb: “Olge arukad nagu
maod ja tasased nagu tuvid!” 
Mt 10,16
1. Laupäev Jumal on, kes mõistab kohut; ta alandab
ühte ja ülendab teist. 
Ps 75,8
Jah, Issand Jumal, Kõigeväeline, tõelised ja õiged on
sinu kohtumõistmised. 
Ilm 16,7
Issand, minu halastaja, mõista võlast lahti mind, oma terve eluaja teenida siis tahan Sind!

KLPR 63:3. Hugo Viktor Karl Wühner
Fl 2,12-18; Mt 9,1-8
9. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle
hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.

Lk 12,48
Fl 3,7-11(12-14); Ps 40
Jutlus: Mt 25,14-30
2. Pühapäev Nad kuuluvad mulle ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline oma pojale,
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kes teda teenib. 
Ml 3,17
Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, et teda pühitseda. 
Ef 5,25-26
Oh Jeesus, ole ka täna meie juures ja aita meid Sind
armastada ja oma risti kandes Sinu järel käia ning ükskord sinna jõuda, kuhu Sa pärast oma ristikandmist oled
läinud meile aset valmistama.  ULR palveraamatust
3. Esmaspäev Aga õigete rada on otsekui valgusepaistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on
saabunud. 
Õp 4,18
Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie
häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.

Mt 5,16
Üksteise armastamine ja kaasinimeste heaolu seadmine
kõrgemaks enda omast - see on avatud uks ellu.

Clemens Roomast
1Kn 3,16-28; Mt 9,9-13
4. Teisipäev Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Issand, on maailma äärte Looja; tema
ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu. Js 40,28
Ainsale, targale Jumalale - temale olgu kirkus igavesti Jeesuse Kristuse läbi! 
Rm 16,27
Sina oled üks ja kedagi ei saa võrrelda Sinuga, kogu
maailma Issandaga. Sina oled ilma alguse ja otsata, ainult Sulle kuulub võim ning Sina oled valitseja!

Juudi liturgia
Hs 3,16-21; Mt 9,14-17
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5. Kolmapäev Kas peaks Issandal midagi olema võimatu? 
1Ms 18,14
Ära karda, usu ainult! 
Mk 5,36
Ime sünnib seal, kus tal on kõlapinda. Tunnen inimesi,
kes on Jumalale vihased, et nende elus kunagi mingit
imet ei sünni. Kuid nende elukäik ja mõtteviis ei anna
imedele ruumi. Niisiis võib arvata, et ime sünnib niiöelda Jumala ja inimese koostöös. Nähtamatu maailm ei
sunni end peale. 
Fanny de Sivers
Mt 19,(4-7)8-12(13-15); Mt 9,18-26
6. Neljapäev Pärast oma hingevaeva saab ta näha
valgust ja rahuldust tunda. 
Js 53,11
Jeesus Kristus alandas iseennast, saades kuulekaks
surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal
tõstnud ta kõrgemaks kõrgest. 
Fl 2,8-9
Las juhib Ta. Mul pole kotkalendu. Tee vaevane on
osaks minule. Küll kannatustes valmib elule, kes usalduses Issandale andub. 
Arved Paul
Ef 5,15-20; Mt 9,27-34
7. Reede Saamuel ütles Saulile: “Aga sina jää nüüd
paigale ja mina kuulutan sulle Jumala sõna.”

1Sm 9,27
Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane
rääkima, pikaldane vihastama. 
Jk 1,19
Keegi vend küsis isa Poimenilt: “Kas rääkimine on
parem kui vaikimine? Tark vastas: “Kes räägib Jumala tahtmise kohaselt, teeb hästi, ja kes Jumala tahtmist
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mööda vaikib, teeb samuti hästi.”  Kõrbeisade tarkus
Jh 19,9-16a; Mt 9,35-10,4
8. Laupäev Nad on pööranud mu poole kukla, aga
mitte näo. Ent oma hädaajal nad ütlevad: “Tõuse ja
päästa meid!” 
Jr 2,27
Kristus ütleb: “Jääge minu armastusse!”  Jh 15,9
Oh Jeesus, oma püha nime mu südamesse kirjuta, et
Sinu suure armu ime võiks hinge sisse vajuda, et sõna,
töö ja terve elu siis kuulutaks Su nime ilu!

KLPR 264:4. Gerhard Tersteegen
Lk 12,42-48; Mt 10,5-15
10. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle
tema on valinud enesele pärisosaks!
Ps Rm 9,1-8.14-16; Ps 64
Jutlus: Lk 19,41-48 või Mk 12,28-34
9. Pühapäev Issand uurib läbi kõik südamed ning
mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid. 
1Aj 28,9
Ent sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse
ja sule uks, ja palu oma Isa, kes on salajas, ja su Isa,
kes näeb salajasse, tasub sinule. 
Mt 6,6
Palvetada ka siis, kui jääb mulje, et Jumal ei tee välja.
Tegelikult ei lähe ükski usalduses vormitud palve kaduma. 
Fanny de Sivers
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10. Esmaspäev Issandal ei ole raske aidata palju või
pisku läbi. 
1Sm 14,6
Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis
seda kõike antakse teile pealegi. 
Mt 6,33
Issand, vii mind, kuhu Sina tahad, et ma läheksin; luba
mul kohata neid, keda Sina tahad, et ma kohtaksin; ütle,
mida Sina tahad, et ma ütleksin, ja hoia mind Sinu teedel. 
Mychal F. Judge
Rm 11,1-12; Mt 10,16-26a
11. Teisipäev Issand ütles Moosesele: “Kogu mulle
rahvas kokku ja ma annan neile kuulda oma sõnu,
et nad õpiksid mind kartma, niikaua kui nad elavad
maa peal, ja õpetaksid seda oma lastelegi.”

5Ms 4,10
Kui Barnabas Antiookiasse pärale jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks ja julgustas kõiki jääma
kindlameelselt Issanda omaks. 
Ap 11,23
Võtkem Ta vastu. Tema on meie Issand. Tõtakem Tema
juurde. Tema annab meile rõõmu ja rahu. Avagem Temale oma kodu uksed, et Ta võiks sinna elama tulla.
Temale kostku meie kiituslaul.  Johannes Oskar Lauri
Lk 21,5-6.20-24; Mt 10,26b-33
12. Kolmapäev Sellepärast kartke nüüd Issandat
ja teenige teda laitmatult ja ustavalt ja kõrvaldage
ebajumalad ja teenige Issandat! 
Jos 24,14
Ent ma tahaksin, et te oleksite targad heale, aga
jääksite puutumatuks kurjast. 
Rm 16,19
– 114 –

August
Jeesus, minu päike, kui Sa oma läike heidad hingesse,
elu uus siis tärkab, kõik, mis hea on, ärkab, jõuab kevade.
Siis kaob öö ja algab töö, mis on meelepärast Sulle, õnnistuseks mulle.  KLPR 272:3. Hugo Viktor Karl Wühner
Jh 4,19-26; Mt 10,34-39
13. Neljapäev Meie Issand on suur ja vägev rammult; tema mõistus on määratu. 
Ps 147,5
Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. 
Rm 8,28
See on hea, et Sinu tuuled painutanud maani mind.
Nüüd vast õppinud mu huuled ülistama Issand, Sind.
Tänurohke ikka meel, rõhutult ei murdu veel. Kõrkja
paik on tuulte teel. 
Arved Paul
Rm 11,13-24; Mt 10,40-42
13. august 1727 - Vennastekoguduse vaimne sünd
Herrnhutis, ühine püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi
kirikus
14. Reede Kõigekõrgema oled sina, mu hing, võtnud
oma eluasemeks. 
Ps 91,9
Jeesus palub: “Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära
maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest.”

Jh 17,15
Ükski valu, kaotus ja kibe pisar polnud asjata, kui nad
on toonud meid kasvõi üheainsagi sammu Jumalale lähemale, kelle väsimatu armastus nii mõnigi kord ei saa
teisiti, kui peab kasutama valude teed, et taotleda meie
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hingele püsivaid väärtusi 
Lk 23,27-31; Mt 11,1-19

Rudolf Kiviranna

15. Laupäev Issand! Eks sinu silmad vaata tõe peale?

Jr 5,3
Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud
Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu,
võtke eeskujuks nende usk! 
Hb 13,7
Pühad on need inimesed, kelle kaudu teistel on kergem
uskuda Jumalasse. 
Nathan Söderblom
5Ms 4,27-35(36-40); Mt 11,20-24
11. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab
armu. 
1Pt 5,5
Ef 2,4-10; Ps 113
Jutlus: Lk 18,9-14
16. Pühapäev Joosepi vennad palusid teda: “Anna
siis nüüd andeks oma isa Jumala sulaste üleastumine!” 
1Ms 50,17
Peetrus ütles Jeesuse juurde astudes: “Issand, kui
mitu korda minu vend võib minu vastu patustada
ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab seitsmest
korrast?” Jeesus ütles talle: “Ma ei ütle sulle seitse
korda, vaid seitsekümmend seitse korda.”

Mt 18,21-22
Hirm kohtu ees taandub, kui võtame vastu Jumala armastuse, mis ületab kõik kohtuotsused. Kui vabaneme
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vajadusest teiste üle kohut mõista, oleme vabad hirmust
kohtuotsuse ees. 
Henri Nouwen
17. Esmaspäev Kus on palju sõnu, seal ei puudu üleastumine, aga kes talitseb oma huuli, on mõistlik.

Õp 10,19
Sinu sõnadest mõistetakse sind õigeks ja sinu sõnadest mõistetakse sind süüdi. 
Mt 12,37
Pane valvur mu huultele, Issand! Pane valvur, et vaikiks
mu keel, kui on kiusatus sõnaga lüüa kaasrändurit taevasel teel. 
Meeli Tankler
Hs 17,1-6.22-24; Mt 11, 25-30
18. Teisipäev Mina annan neile ühesuguse südame ja
annan nende sisse uue vaimu. 
Hs 11,19
Te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: “Abba! Isa!” 
Rm 8,15
Ma olen ristitud, ei karda ma risti, häda, kurvastust. Ma
laps ja Jumal minu Isa, Ta saadab abi, rõõmustust. Kui
ohkan, nutan, kuuleb Ta ja ütleb: “Laps, siin olen ma!”

KLPR 201:5. Johann Friedrich Stark
1Ms 19,15-26; Mt 12,1-14
19. Kolmapäev Issand on hea, varjupaik hädaajal, ja
ta tunneb neid, kes tema juures pelgupaika otsivad.

Na 1,7
Paulus kirjutab: “Epafroditos ju oligi suremas haige, kuid Jumal halastas tema peale, aga mitte üksnes
tema, vaid ka minu peale, et mulle ei tuleks kurbust
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kurbusele lisaks.” 
Fl 2,27
Sa ei tapa meid, vaid hoopis muudad, Sa aitad meil leida
tee, millel käimine annab aimu kord tulevast maailmast.
Jah, õndsustee on ainuke võimalus välja kannatada kannatust, mis jälitab meid praeguses elus.  Jaan Tooming
Mk 7,24-30; Mt 12,15-21
20. Neljapäev Tõesti, sina oled ennast varjav Jumal,
Iisraeli Jumal, Päästja! 
Js 45,15
Jeesus ütles: “Inimesepoeg antakse paganate kätte
ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse, ja kui
nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles.” Aga jüngrid ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nende eest peidetud. 
Lk 18,32-34
Olgu looduses talv nii pikk ja raske kui tahes, kevad
ei jää tulemata. Jumala armastus kannab selle eest
hoolt. Ja meie ei saa teha midagi paremat ja targemat,
kui usaldada Jumalat rohkem kui oma mõtteid, kartusi,
kahtlusi. 
Rudolf Kiviranna
1Pt 5,1-5; Mt 12,22-37
21. Reede Jumal teab, mis on pimeduses, sest tema
juures elab valgus. 
Tn 2,22
Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne
kui tuleb Issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused. 
1Kr 4,5
Kui sa näed kedagi avalikult patustamas ja rängalt lange– 118 –
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mas, siis ära pea ennast paremaks, sest sa ei tea, kui kaua
sinagi heal teel püsid. Kõik oleme nõrgad, aga nõrgem
kui sina ise ärgu olgu sinu silmis ükski. T
 homas Kempis
Lk 22,54-62; Mt 12,38-45
21. august 1732 - esimeste misjonäride lähetamine
Herrnhutist teistele mandritele
22. Laupäev Issand on hea neile, kes teda ootavad,
hingele, kes teda otsib. 
Nl 3,25
Te olete ju maitsnud, et Issand on helde. 
1Pt 2,3
Siiski öös sünges, võitlevas hinges, igatsus elule julguse loob. Lootuste kuma koitmaski juba, raugemas
tuuled ja lainete hoog. Maailma Issand, tormides ustav,
lainete hauast veel elule toob. 
Arved Paul
Js 26,1-6; Mt 12,46-50
12. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti
ei kustuta ta ära. 
Js 42,3
Ap 9,1-9(10-20); Ps 16
Jutlus: Mk 7,31-37
23. Pühapäev Tema annab väsinule rammu ja jõuetule palju jõudu. 
Js 40,29
Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla
all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse
pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev.

2Kr 12,10
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Sõbrad, me oleme lahingus ja peame võitlust jätkama.
Aga pidagem meeles, kes on selle võitluse eesotsas.
Clemens Roomast
24. Esmaspäev Issand paljastab oma püha käsivarre
kõigi rahvaste nähes, ja kõik maailma ääred saavad
näha meie Jumala päästet. 
Js 52,10
Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. 
Jh 1,9
Jumala käsivarred ulatuvad ka tänapäeval taevast maa
peale, et õnnistada ja varjata neid, kes palves Tema poole pöörduvad. 
Johannes Oskar Lauri
Mt 9,27-34; Mt 13,1-9.18-23
25. Teisipäev Issand ütleb oma rahvale: “Vaata, ma
läkitan teile vilja, veini ja õli, et teil on seda kõike
küllalt.” 
Jl 2,19
Jeesus võttis need viis leiba ja kaks kala, vaatas üles
taevasse, õnnistas ja murdis ning andis leivad jüngrite kätte, jüngrid aga andsid need rahvale. Ja kõik
sõid ja said kõhud täis. 
Mt 14,19-20
Ristiinimene ei unusta silmapilgukski, et ta igapäevase
leiva võtab Lõikuse Peremehe käest. See pole antud peremehetsemiseks, vaid et ta tunneks selle kaudu ennast
sõltuvana oma taevasest Isast. 
Harri Haamer
4Ms 12,1-15; Mt 13,10-17
26. Kolmapäev Küsi ometi enne Issanda sõna!

2Aj 18,4
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Kes heasse mulda külvatud, on need, kes sõna kuulevad ja vastu võtavad ja vilja kannavad.  Mk 4,20
Mida segasemaks ja ähvardavamaks ajad muutuvad,
seda enam tõstavad pead inimesed, kes loevad Piiblit.
Nad ootavad Jeesuse taastulekut. 
Wilhelm Busch
Mt 17,14-20(21); Mt 13,24-30.36-43
27. Neljapäev Kes rõhub viletsat, teotab tema Loojat.

Õp 14,31
Paulus kirjutab: “Aga teie ei põlastanud mind mu
keha pärast ega sülitanud maha, vaid võtsite mu
vastu nagu Jumala ingli, nagu Kristuse Jeesuse.”

Gl 4,14
Anna julgust ja abivalmidust tervetele, et nad aitaksid
nõrgemat venda ja õde Jeesuse Kristuse, meie Issanda
pärast, kes tegi jalutud terveks, pimedad nägijaks ja andis kurtidele tagasi kuulmise. 
Andres Taul
Jk 5,13-16; Mt 13,31-35
28. Reede Ma kogun nad maa äärtest; nende hulgas
on üheskoos pimedaid ja jalutuid, rasedaid ja sünnitajaid: suure hulgana tulevad nad siia tagasi. 

Jr 31,8
Ja isand ütles sulasele: “Mine välja teedele ja aedade
äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda
saaks täis!” 
Lk 14,23
Miks inimene ei usu, et Jumal otsib teda? Sest inimene
peab end nii pisikeseks. Jeesus tuli meid päästma sellisest alaväärsuse tundest. See saab võimalikuks ainult
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siis, kui sa usaldad enese Tema kätte.  Eenok Haamer
Lk 23,6-12; Mt 13,44-46
29. Laupäev Su rahvas ütleb: “Issanda tee ei ole
õige!” Kuid nende enda tee ei ole õige! 
Hs 33,17
Ära saada meid kiusatusse. 
Mt 6,13
Jeesus, minu kalju, kiusatusi palju on mu eluteel. Jõudu
mulle lisa, vastu seisma visa on siis minu meel. Sinuga
siis võidan ma patu suured kavalused ja ta meelitused.

KLPR 272:1. Hugo Viktor Karl Wühner
Js 57,15-19; Mt 13,47-52
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
1Jh 4,7-12; Ps 71
Jutlus: Lk 10,25-37
30. Pühapäev Mina olen armuline, ütleb Issand, mina
ei pea viha mitte igavesti. Aga tunne oma süüd, et sa
oled üles astunud Issanda, oma Jumala vastu.

Jr 3,12-13
Issand on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et
keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. 
2Pt 3,9
Eks Sa ole vägev Issand, rikas heldusest ja tõest? Eks
Sa oma vere valand iga kadund hinge eest? Minagi Su
peale loodan, kõikumatus usus ootan, kuni viimaks
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mulle ka oma heldust näitad Sa. 

ULR 402:5. Johann Caspar Lavater
31. Esmaspäev Issand vastas Moosesele: “Kogu
see rahvas, kelle keskel sa oled, saab näha Issanda
tegu.” 
2Ms 34,10
Paljud, kes Jeesust kuulsid, olid vapustatud ja ütlesid: “Kust sellele see kõik on tulnud ja mis tarkus
see on, mis temale on antud? Ja sellised vägevad
teod, mis tema käte läbi sünnivad? Eks tema ole see
puusepp, Maarja poeg?” 
Mk 6,2-3
Meie ei tea enda ega oma rahva tulevikku, aga meie
teame, et Jumala armastus on meid siiani imelisel viisil
mitmes hädas ja viletsuses aidanud. Seepärast usume,
et võime end julgelt usaldada Tema hoolde. Tema on
Issand, kes käsutab rahvaid ja seab nende teid. Ta juhib
ka meie rahva samme, kui Temale järgneme. Kes Tema
juurde palves tuleb, seda ei lükka Ta tagasi.

Johannes Oskar Lauri
5Ms 15,1-11; Mt 13,53-58
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SEPTEMBER
Kuu loosung: Kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei
pääse te taevariiki! 
Mt 18,3
1. Teisipäev Ma tahan Issandat väga tänada oma
suuga ja paljude seas teda kiita. 
Ps 109,30
Hanna tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning
kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma
lunastust. 
Lk 2,38
Kui keegi on saanud Jumalat tunda, siis järgneb sellele
vastusena tunnistus osasaamisest. Teistele aga, kes niisugust tunnistust kuulevad, saab sellest omakorda tee
Jumala juurde, et Teda mõista ja tunda. Tegelikult on
kogu Pühakiri Jumalat tõeliselt tundnud inimeste tunnistus neile osakssaanud kogemusest.  Jaan Kiivit noorem
Am 5,4-15; Mt 14,1-12
2. Kolmapäev Kogu rahvas tõstis suurt rõõmukisa
Issandat kiites, et Issanda kojale oli alus pandud.

Esr 3,11
Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas,
murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades
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ning siira südamega, kiites Jumalat ja leides armu
kogu rahva silmis. 
Ap 2,46-47
Jumala koguduse liikmed on allaheitlikud Kristusele,
sõnakuulelikud ja alandlikud, üksmeelsed ja ustavad kui ühe ihu liikmed. Seal me kasvame vaimulikult ja
võtame osa pühast armulaua sakramendist. Me armastame oma kogudust ja tahame olla need, keda Jumal Pühakirjas nimetab Jumala rahvaks! 
Helmut Rüdmik
5Ms 24,(10-15)17-22; Mt 14,13-21
3. Neljapäev Vaata, sinu kuningas tuleb sulle, õiglane
ja aitaja! Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas.

Sk 9,9
Tema, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes
orja kuju. 
Fl 2,6-7
Ise, Issand, vaeseks said, aga meile rikkust tõid; said
küll nõdraks, väetimaks, siiski surma surmajaks. Terve
ilm Su väge näeb, põrgu vabisema läeb, au ja riik Su
omaks jääb. 
ULR 127:2. Johann Olearius
Ap 4,32-37; Mt 14,22-36
4. Reede Jumal õnnistagu meid ja kõik ilmamaa otsad kartku teda! 
Ps 67,8
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
Nüüd Sulle, vägev Isa taevas, toon mina tänu südamest,
et ihu, hinge siin maailmas Sa oled kaitsnud kurja eest.
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Kõik, mis mul tarvis, toimetad, ja mis mul vaja, valmistad. 
ULR 41:5. Johann Menzer
Mt 26,47-50(55.56); Mt 15,1-20
5. Laupäev Tuleta meelde, Issand, oma halastust
ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest!

Ps 25,6
Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme
armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud
meid ja on läkitanud oma Poja lepituseks meie pattude eest. 
1Jh 4,10
Ma olen Sulle tänulik selle eest, et Sa võtsid mind sellisena nagu ma olen. Mis oleks mul peale hakata sõbraga,
kes minu väärtust mõõdab? Kui ma lonkaja lauda kutsun, palun ma teda istuda ja ei nõua temalt, et ta tantsiks. 
Antoine de Saint Exupéry
Jd 1,1.2.20-25; Mt 15,21-28
14. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema
heategu! 
Ps 103,2
Rm 8,(12-13)14-17; Ps 78,1-31 
Jutlus: Lk 17,11-19
6. Pühapäev Me jutustame tulevasele põlvele Issanda
kiituseväärt tegudest, tema vägevusest ja tema imedest, mis ta on teinud. 
Ps 78,4
Muidu olete saanud, muidu andke! 
Mt 10,8
On ime, et Ta armastanud mind enne ilma rajamist ja
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mulle riigi valmistanud, kust ootan lapse pärandust.
Küll suur on Isa armastus: mu nimi eluraamatus!

KLPR 266:2. Johann Gottfried Hermann
7. Esmaspäev Issand, aja mu tüliasja ja lunasta mind,
elusta mind oma ütlust mööda. 
Ps 119,154
Paulus kirjutab: “Võta terve õpetuse eeskujuks see,
mida sa minult oled kuulnud usus ja armastuses,
mis on Kristuses Jeesuses!” 
2Tm 1,13
Jeesus ei nõua meilt, et peaksime uskuma kõike, mida
Tema nimel räägitakse. 
Osvald Tärk
2Tm 1,1-6(7); Mt 15,29-39
8. Teisipäev Issanda käes on pääste. Su rahvale tulgu
sinu õnnistus! 
Ps 3,9
Halastust teile ning rahu ja armastust saagu rohkesti! 
Jd 1,2
Jumal teenib sind. Tema säilitab maailma sellisena, et
sa leiaksid, mis sulle vaja läheb. Jumal tahab kogu oma
pühaduses ja aulisuses olla Jumalaks just sinule.

Konrad Veem
Jh 9,24-38(39-41); Mt 16,1-12
9. Kolmapäev Tõstkem oma südamed ja käed Jumala poole taevas! 
Nl 3,41
Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Hb 4,16
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tunne on suurem kui häbitunne. 
Fm 1,1-16(17-22); Mt 16,13-20

Osvald Tärk

10. Neljapäev Sest mina, Issand, ei ole ennast muutnud. 
Ml 3,6
Mina olen A ja O, ütleb Issand Jumal, kes on ja kes
oli ja kes tuleb, Kõigeväeline. 
Ilm 1,8
Tugevad on Jeesu käed, need mind igavesti hoidvad,
kui kõik sõbrad lahkuvad ja mind üksi maha jätvad, ei
mu Jeesus lahku must - see on minu kindel troost.

KLPR 347:1. Karl Bernhard Grave
1Aj 29,9-18; Mt 16,21-28
11. Reede Sel päeval hoiab Issanda poole palju paganaid ja nad saavad minu rahvaks. 
Sk 2,15
Seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide
heaks, kes teda appi hüüavad. 
Rm 10,12
Mina usun, et Jumal ei ole mitte ajatu saatus, vaid et Ta
ootab siiraid palveid ja vastutavaid tegusid ning annab
neile ka vastuse. 
Dietrich Bonhoeffer
Jh 13,31-35; Mt 17,1-13
12. Laupäev Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan käia su tões! Kinnita mu süda kartma sinu nime!

Ps 86,11
Olgu sul meeles Jeesus Kristus, kes on üles äratatud
surnuist. 
2Tm 2,8
Igavesti tahan hoida silmas Teda, kes kui vaikne Tall
minu eest on kannatand siin ilmas süütult ristikoorma
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all. Kuis Ta seal mu pärast janu tundnud, minu eest on
ennast ohvriks andnud ning mu surma surmanud, kui Ta
ütles: “Täidetud!” 
KLPR 80:2. Albert Knapp
2Ts 2,13-17; Mt 17,14-21
15. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt
teie eest! 
1Pt 5,7
1Pt 5,5c-11; Ps 78,32-55
Jutlus: Mt 6,25-34
13. Pühapäev Pöörake kõrv ja tulge mu juurde, kuulake mind, siis on teil elu! 
Js 55,3
Jeesus ütleb: “Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete
tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.” 
Jh 8,31-32
Asetagu Issand Jeesus oma käed meie silmadele, et me
hakkaksime nähtavast enam nägema seda, mis pole
nähtav. Avagu Ta meie silmad, et need vaataksid praegusest ajastust enam tulevasele. Andku Ta meie südamele nägemist, et see võiks vaimus Jumalat imetleda.
Me palume seda oma Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kellele kuulub au ja vägi igavesti! 
Origenes
14. Esmaspäev Sest sina ei jäta mu hinge surmavalla
kätte ega lase oma vagal näha kõdunemist. Ps 16,10
Oh mind õnnetut inimest! Kes ostab mu lahti sellest
surma ihust? Aga tänu olgu Jumalale meie Issanda
Jeesuse Kristuse läbi! 
Rm 7,24-25
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Meie, kes oleme ennast Jumalale andnud ja tohime taas
Tema silma vaadata kui Tema lepitatud, andekssaanud
ja rahu leidnud lapsed, ei pruugi oodata värisedes surma. Lepitatud süda näeb armu suurust, mis Jumal on
tõotanud Jeesuses, meie Lunastajas. 
Harri Haamer
Fl 4,8-14; Mt 17,22-27
15. Teisipäev Ja Aabram läks, nagu Issand teda käskis. 
1Ms 12,4
Usus oli Aabraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks, ja ta läks
välja, teadmata, kuhu ta läheb. 
Hb 11,8
Jumal võtab inimest tõsiselt. Teda ei aja naerma, et nõder inimene tahab Teda teenida ja Tema tahet teostada.

Jaan Kiivit noorem
1Tm 6,(3-5)6-11a; Mt 18:1-9
16. Kolmapäev Issand, sina üksi oled kõigi maa kuningriikide Jumal, sina oled teinud taeva ja maa.

2Kn 19,15
Maailma kuningriik on saanud meie Issanda ja
tema Kristuse omaks ning tema valitseb kuningana
igavesest ajast igavesti. 
Ilm 11,15
Kristus olgu seal, kus ma magan. Kristus olgu seal, kus
ma istun. Kristus olgu seal, kus ma seisan. Kristus sügaval, Kristus kõrgel, Kristus avaral. 
Keldi palve
Ap 27,33-44; Mt 18,10-14
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17. Neljapäev Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja
paned oma pihu mu peale. 
Ps 139,5
Aga rahu Issand ise andku teile rahu alati ja igal viisil. Issand olgu teie kõikidega! 
2Ts 3,16
Isa, ma otsin, ma kahtlen ja olen ebakindel; valva minu
sammu ja juhi mind. 
Augustinus
Lk 10,38-42; Mt 18,15-20
18. Reede Oma nime pärast ära põlga meid, ära teota oma aujärge! 
Jr 14,21
Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma
igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab,
kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest
aega olete kannatanud. 
1Pt 5,10
Usu vägi ja jõud on ilmne seal, kus variseb väline julgeolek. Julgeolek ei kindlusta sisemist elu. Vastupidiselt
aga annab sisemine veendumus tuge ka välise ebakindluse aegadel. 
Konrad Veem
Lk 22,35-38; Mt 18,21-35
19. Laupäev Need, kes austavad tühje ebajumalaid,
hülgavad oma osaduse. 
Jn 2,9
Ma ei taha tühistada Jumala armu. 
Gl 2,21
Küsitle ja uuri hästi oma südant, siis sa ka leiad, kas ta
sõltub ainuüksi Jumalast või mitte. On sul säärane süda,
mis suudab Jumalalt loota ainult head ja seda eriti hädades ja puudustes, ning seejuures kõigele käega lööb,
mis pole Jumalast, siis sul ongi see ainus õige Jumal.
Sõltub su süda aga millestki muust, mis sind rohkem
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hea ja abiga lohutab kui Jumal, ja sa Jumala juurde ei
kipu, vaid Tema eest põgened, kuigi su käsi hästi käib,
siis on sul ainult ebajumal. 
Martin Luther
Lk 6,20-26; Mt 19,1-12
16. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse.

2Tm 1,10
2Tm 1,7-10; Ps 78,56-72
Jutlus: Jh 11,1(2)3.17-27(41-45)
20. Pühapäev Kinnita mu samme oma ütlusega ja ära
lase ühtki nurjatust saada meelevalda minu üle.

Ps 119,133
Ärge olge lapsed mõtlemise poolest. Olge lapsed kurjas, mõtlemise poolest aga täiskasvanud.  1Kr 14,20
Issand, ära võta minult oma Püha Vaimu, ära lase kurjadel mõtetel täita minu pead. Ära lase mul langeda rumalusse ja kahtlustesse, vaid valgusta ja toeta mind meie
Issanda Jeesuse Kristuse pärast. 
Samuel Johnson
21. Esmaspäev Tulgem tema palge ette tänamisega,
hõisakem temale kiituslauludega! Sest Issand on
suur Jumal. 
Ps 95,2-3
Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana
on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda
ükski inimene pole näinud ega suudagi näha - Tema
päralt olgu au ja igavene võimus! 
1Tm 6,15-16
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Tõeline tänulikkus hõlmab kogu möödanikku, need on
head ja halvad sündmused, rõõmsad ja valusad hetked.
Kui vaatleme kõike lähtudes sellest, kes ja kus me praegu oleme, tajume, et kõik olnu on meid siia juhtinud,
meie käidud teed on saatnud Jumala juhtimine.

Henri Nouwen
Rm 6,18-23; Mt 19,13-15
22. Teisipäev Eks see ole murda oma leiba näljasele
ja viia oma kotta viletsad kodutud! 
Js 58,7
Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind
vaatama. 
Mt 25,35-36
Teenimine on ennekõike õnnistuse saamine neilt, keda
me teenime. 
Henri Nouwen
Ap 21,8-14; Mt 19,16-26
23. Kolmapäev Oh Issand, aita nüüd! Oh Issand, lase
hästi korda minna! 
Ps 118,25
Rahu Jumal valmistagu teid kõiges heas tegema
tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on
tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti! 
Hb 13,21
Jumala armastus, Tema tahte täitmine toob rõõmu ja
hingerahu, kuid nõuab samas ka ohvrimeelsust.

Fanny de Sivers
Mk 5,21-24.35-43; Mt 19,27-30
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24. Neljapäev Kes on sinu sarnane jumalate keskel,
Issand? Kes on sinu sarnane, pühakute keskel ülistatu, kardetava kuulsusega imetegija?  2Ms 15,11
Väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama,
kes teeb kõike kõikides. 
1Kr 12,6
Su ligidust ma otsin iga päev; nii kergeks kangeim kiusatuski läeb. Kes on Su sarnane, mu Juht ja Jõud; kes
julgustab, kui ründab öine õud?

KLPR 410:3. Henry Francis Lyte
Fl 1,19-26; Mt 20,1-16
25. Reede Tema kes hoiab oma vagade hingi, ta kisub
nad ära õelate käest. 
Ps 97,10
Kristus ütleb: “Et sa oled hoidnud minu ootamise
sõna, siis hoian ka mina sind läbikatsumistunni eest,
mis on tulemas kogu ilmamaa peale.” 
Ilm 3,10
Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu meie
peale! Päästa meid meie tühisest elust ja tee meid kõlbavaks kadumatusest osa saama! Anna julgust järgneda
Sulle, käi meie kõrval ja ela meie sees ning võta teekonna lõpul oma hingamisse vastu! 
Toomas Paul
Jh 18,3-9; Mt 20,17-28
26. Laupäev Sina, Issand, vaigistad võõraste möllu,
otsekui palavus pilve varjus vaikib julmade võidulaul. 
Js 25,5
Maarja ütles: “Issand on näidanud oma käsivarre
kangust, ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. Ta on tõuganud maha võimukad troo– 134 –
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nidelt ja ülendanud alandlikke.” 
Lk 1,51-52
Ainsaks viljakaks vahekorraks inimestega - just nimelt
nõtradega - on armastus, tahe olla nendega osaduses.
Jumal ise ei ole inimest põlanud, vaid on inimeseks saanud inimese pärast. 
Dietrich Bonhoeffer
Mk 9,1-10; Mt 20,29-34
17. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
See ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.

1Jh 5,4
Rm 10,9-17(18); Ps 25
Jutlus: Mt 15,21-28
27. Pühapäev Issand kinnitab oma sulase sõna ja viib
täide oma käskjalgade nõu. 
Js 44,26
Beroia juudid võtsid sõna vastu täie innuga ja uurisid iga päev Pühakirjast, kas see on nõnda. Ap 17,11
Kui süveneme algusest peale tõdedesse, mis Piibliraamat kätkeb ja esitab ning püüaksime seda kohandada
oma väikese eluga, siis peame imestama, kuidas tõesti
on Piibel kõikide inimeste jaoks. Ta on seda kõikides
olukordades, et inimesi juhatada, õpetada, lohutada,
õnnistada ja inimestele anda, mis neile on kõigepealt
vajalik, et oma elu mõttekalt, sisukalt ning lootusrikkalt
elada. 
Harri Haamer
28. Esmaspäev Enne kui mind vaevati, eksisin ma eemale; aga nüüd ma hoian sinu ütlusi. 
Ps 119,67
Kui Paulus teel oli ja lähenes Damaskusele, välgatas
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äkitselt taevast tema ümber valgus ja ta kukkus maa
peale maha ja kuulis üht häält, mis talle ütles: “Saul,
Saul, miks sa mind taga kiusad?” 
Ap 9,3-4
Loo puhas süda minule, mu helde Jumal taevas! Mu
süda on nii tõbine ja ägab patu vaevas. Oh tule appi
minule ja minu süda terveks tee, Sa minu Arst ja Looja.
 ULR 384:1. Elisabeth von Schwarzburg-Rudolstadt
Mk 5,24-34; Mt 21,1-11
MIHKLIPÄEV
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad. 
Ps 34,8
Ilm 12,7-12a(12b); Mt 21,12-17
Jutlus: Lk 10,17-20
29. Teisipäev Issand on su hoidja, Issand on su varjaja su paremal käel. Päeval ei pista sind päike ega
kuu öösel. 
Ps 121,5-6
Kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata, siis ilmus Issanda ingel Joosepile unenäos ja ütles: “Tõuse, võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja jää sinna, kuni ma sind käsin, sest Heroodes
tahab lapse üles otsida ja hukata!” 
Mt 2,13
Jeesus, armust läkita inglid meid siin aitama, kaitsma
kõige kurja eest, viima välja ohtudest.

RKL II 134:3. Harri-Johannes Rein
30. Kolmapäev Sina, Issand, oled meie isa, muistsest
ajast on su nimi Meie Lunastaja. 
Js 63,16
– 136 –

September
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
Kui kristlus poleks muud kui järjekordne üleskutse
“olla kenad inimesed”, siis poleks tal erilist tähtsust.
Headest nõuandjatest ei ole inimkonnal puudust olnud.

Toomas Paul
1Ms 16,6b-14; Mt 21,18-22
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Kuu loosung: Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma
ainult head, aga mitte kurja? 
Ii 2,10
1. Neljapäev Issand ise läkitab oma ingli sinu ees.

1Ms 24,7
Issanda ingel rääkis Filippusele ja ütles: “Tõuse ja
mine lõuna poole seda teed, mis läheb Jeruusalemmast alla Gaza poole! See on tühermaa.” Ja Filippus
tõusis ning läks. 
Ap 8,26-28
Kõik inglid taeva valguses, kes laulmas Jumalale ja
Tema palge kirkuses on alistatud Talle, neid saadab Issand maailma siin laste üle valvama, neid kõigil teedel
kaitsma. 
KLPR 150:1. Laurentius Laurenti
Ilm 14,6-7(13-16); Mt 21,23-27
2. Reede Ma tahan su nime kuulutada oma vendadele. 
Ps 22,23
Kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei
ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? 
Rm 10,14
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Jutlustaja suu on kuulutuses Kristuse suu. Jutlustaja kuulutus on kuulutus Kristusest. Jutlustaja sõna on Jumala
Sõna. Jutlustaja on Jumala riigi saadik.  Konrad Veem
Mt 26,51-54; Mt 21,28-32
3. Laupäev Vaata, siin ma olen, tema tehku minuga,
nagu ta silmis hea on. 
2Sm 15,26
Kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või
sureme - me oleme Issanda päralt. 
Rm 14,8
Nii võime julgusega kohata surma, sest ta on võidetud
ning juhib meid Jumala juurde, viib vastu ülestõusmisele. 
Ove Sander
Ap 12,1-11; Mt 21,33-46
18. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita
mind, siis ma saan abi. 
Jr 17,14
Ef 4,22-32; Ps 61
Jutlus: Mk 2,1-12
4. Pühapäev Olgu su silmad lahti su sulase anumise
ja su Iisraeli rahva anumise poole, et sa neid kuuleksid kõiges, mille pärast nad sind hüüavad. 1Kn 8,52
Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage,
ja teile avatakse. 
Mt 7,7
Kus viga näed laita, seal tule ja aita! Aga see kehtib ka
palvetöö kohta. 
Eenok Haamer
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5. Esmaspäev Meie Jumal muutis needmise õnnistamiseks. 
Ne 13,2
See oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega
ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna. 
2Kr 5,19
Kes on suurim kangelaste seas? See, kes muudab oma
vaenlased sõpradeks. 
Awot de Rabbi Nathan
1Ts 4,9-12; Mt 22,1-14
6. Teisipäev Issand ütleb nõnda: „Otsige mind, et te
jääksite elama!“ 
Am 5,4
Ja vaata, seal oli mees, Sakkeus nimi; see oli tölnerite ülem, ja oli rikas. Sakkeus püüdis näha saada,
milline neist on Jeesus. 
Lk 19,2-3
Silmad on pimedad. Südamega peab otsima.

Antoine de Saint Exupéry
1Tm 1,1-8(9-11); Mt 22,15-22
7. Kolmapäev Nagu linnud laotavad oma tiivad laiali, nõnda kaitseb vägede Issand Jeruusalemma, kaitseb ja päästab, säästab ja vabastab. 
Js 31,5
Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?

Rm 8,31
Kahtlus tõuseb sellest, et raskused ja takistused paistavad suuremana kui Jumal. Kahtlus vaatab rohkem
võitluse keerukusele kui Jumala võiduhinnale, ta vaatab rohkem oma jõuetusele kui Jumala tõotustele, vägevusele ja halastusele. Usk aga ei tea muud kui seda,
mis Jumal ise on tõotanud. Tema on vägev oma tõotusi
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täitma! 
Ül 8,4-7; Mt 22,23-33

Aleksander Täheväli

8. Neljapäev Issand ütleb: „Mulle meeldib osadus,
mitte ohver, ja Jumala tundmine on rohkem kui põletusohvrid.“ 
Ho 6,6
Armastus olgu siiras. Kurjast hoidudes kiinduge
heasse! Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad,
vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette!

Rm 12,9-10
Meie kõik võime vankuma lüüa. Ja siis on hea, kui keegi su kõrval seisjatest, niisama nõder nagu sina, on toetamas sind. Toetamine annab mõlemale jõudu seisma
jääda. 
Toomas Paul
Ap 6,1-7; Mt 22,34-46
9. Reede Issand on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest, ja tema kahetseb kurja.

Jl 2,13
Te olete kuulnud Iiobi kannatlikkusest ja näinud
Issanda antud elulõppu, sest Issand on halastav ja
armuline. 
Jk 5,11
Kui Jumal sind noomib, ei pruugi see olla su viletsuse
tunnus. 
Osvald Tärk
Lk 23,32-34; Mt 23,1-22
10. Laupäev Issand on kaldunud nende palve poole, kes on tehtud puupaljaks, ega ole põlanud nende
palvet.
Ps 102,18
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Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd?

Lk 18,7
Inimeseks olemise ainulaadsus, suurus, sügavus ja traagika või võit seisneb selles, et meil tuleb oma elu elades,
selle küsimusi ja probleeme lahendades pidevalt valida
kahe tee ja võimaluse vahel. Üks nendest on meie oma
vaesus ja teine Jumala tühjaks ammutamatud rikkused,
nagu need on meilegi saadaval usus ristilöödud ja surma ära võitnud Kristusesse. 
Rudolf Kiviranna
Mt 5,17-24; Mt 23,23-39
LÕIKUSTÄNUPÜHA
Kõikide silmad ootavad sind, Issand, ja sina annad neile
nende roa omal ajal. 
Ps 145,15
2Kr 9,6-15; Ps 104
Jutlus: Lk 12,(13-14)15-21 või Mt 6,25-34
11. Pühapäev Jumal, sina panid maa vabisema, sa lõhestasid selle; paranda ta praod, sest ta kõigub.

Ps 60,4
Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta
kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema
läbi päästetaks. 
Jh 3,17
Meid Jeesus on otsima tulnud kui kodutuid eksimas
teel. Ta maailma valguseks saanud, mis päiksena säramas veel. 
KLPR 240:3. Elvi Vares
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12. Esmaspäev Kui vaarao nägi, et vihm, rahe ja müristamine lakkasid, siis ta patustas edasi ja tegi oma
südame kõvaks. 
2Ms 9,34
Valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust.

Hb 12,15
Kui sa ei lase end päästa, siis kaotad viimaks selleks
võimaluse - ja kohutav on kord seista elava Jumala ees
pöördumata südamega. 
Albert Soosaar
Mk 10,46-52; Ii 1,1-12
13. Teisipäev Õndsad on need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest!  Ps 119,2
Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele,
sest nemad saavad küllaga. 
Mt 5,6
Kellel on eesmärk, läheb läbi küla, kui ka koerad talle
hauguksid. Kes koertelt mõistmist otsib, peab ise haukuma hakkama. 
Teedy Tüür
Lk 5,12-16; Ii 1,13-22
14. Kolmapäev Issand on andnud ja Issand on võtnud; Issanda nimi olgu kiidetud! 
Ii 1,21
Me teame, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus püsivuse ja püsivus lootuse. 
Rm 5,3-4
Meie haavadest ei pea välja voolama mitte kibedus,
vaid andestus ja armastus. 
Ema Basilea Schlink
Kg 12,1-7(8); Ii 2,1-10
15. Neljapäev Kes võiks öelda: “Ma olen oma südame puhtaks teinud, ja olen patust puhas”?  Õp 20,9
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Kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma ning
mõistetakse õigeks täiesti muidu, tema armust, lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses.  Rm 3,23-24
Lunastus Kristuses ei ole asendatav inimliku headusega. Heateod aitavad küll inimeste hädasid leevendada,
ent ka sinu, head teha tahtva inimese täielik muutus tuleb siis, kui su patud on andeks antud ja hinge on tulnud
rahu. 
Eenok Haamer
Mk 6,7-13; Ii 2,11-13
16. Reede Sinu müüride peale, Jeruusalemm, olen
ma seadnud vahid; kogu päeva ja kogu öö ei tohi
nad hetkekski vaikida. 
Js 62,6
Palvetage lakkamatult. 
1Ts 5,17
Jätan ma ühel päeval palve vahele, kaotan suure tüki
tuld ja usku. 
Martin Luther
Mt 27,39-44; Ii 3,1-26
17. Laupäev Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb
oma poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennustajat,
pilvestlausujat, märkide seletajat ega nõida. Sest
igaüks, kes seda teeb, on Issandale jäle.

5Ms 18,10.12
Väites endid targad olevat, on nad läinud rumalaks
ja on kadumatu Jumala kirkuse vahetanud kaduva
inimese ja lindude ja neljajalgsete ja roomajate kujutistega. 
Rm 1,22-23
Ainult Sind, Jumal, tahan ma näha, minu hing igatseb
Sinu järele; ainult Sinu ees tahan kummardada, pole
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ühtki teist väge mu elus peale Sinu. 
Ap 14,8-18; Ii 4,1-21

Jehuda Halevi

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 osadust ja käiksid hoolsasti ühes oma
Jumalaga. 
Mi 6,8
1Ts 4,1-8; Ps 19
Jutlus: Mk 10,2-9(10-16)
18. Pühapäev Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgeile ei tule kunagi häbi.  Ps 34,6
Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu
väes. 
Rm 15,13
Juba nüüd on meie elu taevas. Aga kord läheme sinna,
kuhu kuulume oma olemuselt. 
Osvald Tärk
19. Esmaspäev Issand kaitseb võõraid, ta peab ülal
vaeslapsi ja lesknaisi. 
Ps 146,9
Jumala ja Isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende
viletsuses ja hoida iseennast maailma poolt määrimata. 
Jk 1,27
Rabi andis kord oma viimase raha halva kuulsusega inimesele. Õpilased panid seda pahaks, kuid tema vastas:
“Kas ma peaksin olema valivam kui Jumal, kes selle
mulle andis?” 
Hassiidid
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2Ms 23,10-16; Ii 5,17-27
20. Teisipäev Ükski pole nii püha kui Issand, sest ei
ole muud kui sina. 
1Sm 2,2
Ajastute Kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen. 
1Tm 1,17
Püha, püha, püha oled, meie Looja, kiidulaulud
kostku Sulle, nüüd ja lõpmata! Püha, püha, püha,
jääva elu tooja, Kolmainus Jumal, nüüd ja otsata.

KLPR 142:1. Reginald Heber
2Ms 18,13-27; Ii 6,1-10.24-30
21. Kolmapäev Joosep oli vangihoones, aga Issand oli
temaga. 
1Ms 39,20.21
Pidage meeles vange, nagu te oleksite kaasvangid.

Hb 13,3
Issand Jeesus Kristus, Sina olid vaene ja vilets, vang ja
hüljatu nagu mina. Sina tead inimeste häda, Sina jääd
minu juurde, kui mitte keegi ei jää, Sina ei unusta mind
ja Sina otsid mind, Sina tahad, et ma Sind tunnistan ja
Sinu poole pöördun. Issand, ma kuulen Sinu kutset ja
tulen. Aita mind! 
Dietrich Bonhoeffer
1Ms 24,54b-67; Ii 8,1-22
22. Neljapäev Vaata, rahvad on otsekui tilk ämbris ja
neid peetakse kübemeks kaalukaussidel.  Js 40,15
Ma nägin teist inglit keset taevast lendavat; sellel
oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi
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neile, kes elavad ilmamaal - kõigile paganahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ilm 14,6
Paganad, oh kiitke rõõmsalt oma Õnnistegijat, et Ta pimeduse orust valgele teid juhatand. Surma varjus olite,
elu valgust nägite - kiitke, kiitke Tema heldust; laulge,
laulge Tema truudust! 
ULR 377:1.
2Ms 19,3-9; Ii 9,1-3.21-35
23. Reede Issanda nõu püsib igavesti. 
Ps 33,11
Kristus ütleb: “Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.” 
Mt 24,35
Püha Jumal, me kiidame Sind, et oled kõnelenud patuse
maailmaga ja veel tänagi kostab meile Jeesuse tasane
hääl. Issand, heida armu Sinu Sõna järgijatele, et võiksime kord jõuda eesmärgile. Halasta nende peale, kes ei
hooli Su saladuste tõest, et siiski oleks rohkem igavese
elu pärijaid. 
Ove Sander
Jh 18,28-32; Ii 11,1-20
24. Laupäev Te peate käima Issanda, oma Jumala
järel, ja te peate teda kartma, pidama tema käske,
kuulama tema häält, teenima teda ja hoidma tema
poole. 
5Ms 13,5
Jeesus ütleb: “Teie olete mu sõbrad, kui te teete,
mida ma teid käsin.” 
Jh 15,14
Kui me tuleksime Jumala Sõna ligi, tarvitaksime seda
nagu katsudes oma käega, siis leiaksime ja veenduksime, et Jumal kõneleb ka meiega. Ma olen näinud, et kes
nõnda tegid, need kogesid seda. 
Karl Raudsepp
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Kg 12,9-14; Ii 12,1-6; 14,1-12
21. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina
kuri heaga. 
Rm 12,21
Ef 6,10-17; Ps 22,1-22
Jutlus: Mt 5,38-48
25. Pühapäev Kes käib pimeduses ja kel puudub valgusekuma, see lootku Issanda nime peale!  Js 50,10
Aga Jeesus ütles jüngritele: “Olge julged, see olen
mina, ärge kartke!” 
Mt 14,27
Issand, halasta meie peale! Anna meile andeks meie
mõistmatus! Ära jäta meid pimeduse meelevalda!

Toomas Paul
26. Esmaspäev Jumal on näinud mu häda ja mu kätevaeva. 
1Ms 31,42
Ja Maarja ütles: “Mu hing ülistab Issandat ja mu
vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, sest ta on
vaadanud oma teenija madaluse peale.”  Lk 1,46-48
On suuri asju teinud, kes püha, vägev on! Hing halastust on näinud, mis inimlaste õnn! Nüüd armus õnnistanud suur Jumal ilmamaad, Ta oma Poja saatnud me
Päästjaks põrmuraal! 
KLPR 83:2. Valdeko Saksen
Rm 12,17-21; Ii 19,21-29
27. Teisipäev Issand, anna siis andeks selle rahva
patt oma suure helduse pärast. 
4Ms 14,19
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Jeesus Kristus on lepitusohver meie pattude eest,
kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. 
1Jh 2,2
Meie oleme Kristuse omaks saanud ning usu läbi elab
Jeesus meis ja meie Temas. Ärgem unustagem seda
meie igapäevases võitluses patu vastu. Jeesuse vere
väes võime julgesti patu vastu võitlusse astuda, sest
Jeesus on patu väe võitnud ja meidki sellest vabastanud.

Vaimulikud leivapalukesed
1Sm 26,5-9.12-14.17-24; Ii 31,16-40
28. Kolmapäev Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand,
mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. 
Jr 31,31
Armust on Jumal meid kutsunud, mitte ainult juutide, vaid ka paganate seast. 
Rm 9,23-24
Kes Jumala armust elab, laseb teistelgi elada Jumala armust. 
Teedy Tüür
Õp 29,18-25; Ii 32,1-22
29. Neljapäev Nõnda ütleb Issand: “Ärgu kiidelgu
tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest, vaid kes
kiitleb, kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb
mind.” 
Jr 9,22-23
Paulus kirjutab: “Ma ei häbene evangeeliumi, see on
ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub.”

Rm 1,16
Usk on Püha Vaimu töö. Tema teeb nii, et inimene võiks
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uskuma hakata. Ja oluliselt Jumala Sõna kaudu. Sõna
kaudu näitab Ta inimesele tema pattu ja vajadust Jumala armu järele. Sõna kaudu kutsub Ta inimesi Jeesuse
juurde. Sõna kaudu õpetab Ta inimest Jeesust tundma,
Teda usaldama ja Tema sõna kuulama. Sõna kaudu
hoiab Ta inimese ühenduses Jeesusega, Tema läbi püha
Jumalaga, ajalikult ja igavesti. 
Albert Soosaar
Js 32,1-8; Ii 38,1-21
30. Reede Issand, meie Jumal ärgu jätku meid maha
ja ärgu loobugu meist. 
1Kn 8,57
Jumal ei ole kaugel ühestki meist. 
Ap 17,27
Vaid Jeesuselt saame abi. Mida rohkem õpime toetuma Temale, seda tuntavamalt kogeme Tema abi.

Ema Basilea Schlink
Lk 22,49-53; Ii 40,1-5
USUPUHASTUSPÜHA
Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on
juba olemas - see on Jeesus Kristus. 
1Kr 3,11
Rm 3,21-28; Ii 40,6-32
Jutlus: Mt 5,2-10(11-12)
31. Laupäev Pöördu, mu hing, tagasi oma hingamisele, sest Issand on sulle head teinud. 
Ps 116,7
Teie Isa teab, mida te vajate, enne kui te teda palute.

Mt 6,8
Palvetada tuleb lühidalt, kuid tihti ja tungivalt.

Martin Luther
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NOVEMBER
Kuu loosung: Halastage nende peale, kes kahtlevad.

Jd 1,22
22. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.  Ps 130,4
Fl 1,3-11; Ps 22,23-32
Jutlus: Mt 18,21-35
1. Pühapäev Sa oled ennast väsitanud oma paljude
nõuandjatega. 
Js 47,13
Jeesus küsis jüngritelt: “Mille üle te tee peal arutlesite?” Nemad aga jäid vait, sest nad olid teel omavahel arutanud, kes on suurim. 
Mk 9,33-34
Suuri asju saavutavad vaid need, kes on ise väga väikesed. 
Osvald Tärk
2. Esmaspäev Te otsite mind ja leiate minu, kui te
nõuate mind kõigest oma südamest. Ja ma lasen teil
mind leida, ütleb Issand. 
Jr 29,13-14
Jeesus ütleb: “Kui iganes maa peal kaks teie seast
on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad paluvad,
siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas.”

Mt 18,19
Jumal üllatab meid mõnikord. Oleme küll palvetanud,
ent ei ole tulemusi näinud. Lootus kipub kaduma ja jääd
palumises laisaks. Ühtäkki sünnib midagi sellist, mida
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enam ei lootnud. See kinnitab meile, et ära jää laisaks.
Küll Tema toimetab omal ajal. 
Eenok Haamer
Ho 12,1-7; Ii 42,1-6
3. Teisipäev Ja Issand juhatab sind alati ning toidab
su hinge põuasel maal. 
Js 58,11
Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.  Fl 4,19
Kauneimat rõõmu elatakse läbi alati seal, kus seda kõige vähem oodatakse. 
Antoine de Saint Exupéry
Jr 19,1-4.10-13; Ii 42,7-9
4. Kolmapäev Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse! Kinnita neid oma lastele
kõvasti ja kõnele neist. 
5Ms 6,6-7
Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes
iseendid. 
Jk 1,22
Jumalat otsides peame olema valmis nii revideerima
oma arusaamu kui ka muutma oma elu. 
John Stott
Mt 7,1-5(6); Ii 42,10-17
5. Neljapäev Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest
sina oled mu lunastanud, Issand, sa tõe Jumal.

Ps 31,6
Me saame alati olla koos Issandaga. Julgustage siis
üksteist nende sõnadega! 
1Ts 4,17-18
Osadusest Jumalaga sünnib meis tahtmine jagada oma
rõõmu teistelegi, jutustades ning tunnistades, mida
Tema on mulle teinud. Ainult nõnda saab aidata ja jul– 152 –
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gustada neid, keda ahistab selle maailma halastamatus.

Eenok Haamer
Ilm 3,14-22; Jk 1,1-12
6. Reede Sina oled Jumal, kes mind näeb. 1Ms 16,13
Ja edasi minnes nägi Jeesus Leevit, Alfeuse poega,
tollihoone juures istuvat ja ütles talle: “Järgne mulle!” 
Mk 2,14
Meie osa on minna koos Temaga ja teha Tema sõna järgi. Ja uskuge, me saame näha Jumala au. Kõik ei saa
kohe avalikuks, kuid Jumala elu andev vägi tegutseb.

Joel Luhamets
Mt 26,20-25; Jk 1,13-18
7. Laupäev Armasta võõrast nagu iseennast.

3Ms 19,34
Peetrus ütles: “Jumal on mulle selgeks teinud, et ühtegi inimest ei tohi nimetada halvaks ega rüvedaks.”

Ap 10,28
Minu kultuur, Jumala pärand, on pannud inimese vastutama kõikide inimeste ees ja kõik inimesed iga üksiku
ees. 
Antoine de Saint Exupéry
Js 1,18-27; Jk 1,19-27
3. PÜHAPÄEV ENNE UUT KIRIKUAASTAT
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev! 
2Kr 6,2
Rm 14,7-9; Ps 112
Jutlus: Lk 17,20-24(25-30)
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8. Pühapäev Võõras, kes asub teie juures, olgu teie
keskel nagu päriselanik. 
3Ms 19,34
Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige
pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.

Mt 25,40
Armastus tähendab väljasirutatud kätt - mitte löömiseks, vaid aitamiseks. 
Teedy Tüür
9. Esmaspäev Issand hoiab sind kõige kurja eest,
tema hoiab sinu hinge. 
Ps 121,7
Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud. Ärge
siis kartke. 
Mt 10,30-31
Issand Jeesus, anna meile usku Sinusse ja julgust Sinust
kinni hoida elus ja surmas! Igavesti! 
Toomas Paul
Mk 4,1-9(10-12); Jk 2,1-13
10. Teisipäev Sina tõid mu elu hauast üles, Issand,
mu Jumal! 
Jn 2,7
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. 
1Jh 3,8
Kuidas me teame, et Ta tuli, Inimese ja Jumala Poeg?
Me mõistame, kui näeme Tema tulemise tagajärgi ja
seda, kuidas Tema poolehoidjad keelduvad Temast lahti
ütlemast isegi siis, kui neid ootavad piinad või metsloomade ette heitmine. Me näeme, et vaenamiste kiuste
nende hulk kasvab ja miski ei saa väärata nende usku.
See on Jumala tegu. Sellised ongi Kristuse kohalolu
nähtavad tõendid. 
Diognetuse kiri
Mk 13,9-20; Jk 2,14-26
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11. Kolmapäev Tõtta mulle appi, Issand, sa mu pääste! 
Ps 38,23
Paulus kirjutab: “Aga Issand seisis minu kõrval ja
tegi mu vägevaks.” 
2Tm 4,17
Tormid ei jäta puutumata ka jumalarahvast, aga nad
hoiavad meid Jumalale lähedal. 
Joel Luhamets
Hb 13,1-9b; Jk 3,1-12
12. Neljapäev Häda karjastele, kes karjatavad iseendid! Kas karjased ei peaks karjatama lambaid?

Hs 34,2
Kui keegi on teenimisametis, siis ta teenigu. R
 m 12,7
Meid ei kujunda inimesteks mitte saavutused, vaid teenimine. Parandamise ja lepitamise tee ei tähenda enda
paremuse tõestamist, vaid seda, et tunnistame end samasuguseks oma kaaslastega. 
Henri Nouwen
1Jh 2,18-26(27-29); Jk 3,13-18
13. Reede Ma tulen koguma kõiki rahvaid ning keeli; ja need tulevad ning näevad minu auhiilgust.

Js 66,18
Kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid
temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette
kogutakse kõik rahvad. 
Mt 25,31-32
Kui kohut mõistma tuled Sa, siis jäta arvamata mu süüd,
oh Jeesus, armuga nad nõnda kinni kata, et püha seltsi
juurde jään ja taevarõõmu järjest näen, mis Sina meile
saatnud. 
KLPR 172:4. Bartholomäus Ringwaldt
Mt 26,36-41; Jk 4,1-12
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13. november 1741 - kõik vennastekogudused austavad
Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat
14. Laupäev Teenige Issandat rõõmuga, tulge tema
palge ette hõiskamisega! 
Ps 100,2
Kui te midagi teete, seda tehke kõik Jumala auks.

1Kr 10,31
Ega see pole halb, kui inimesed meie häid tegusid tähele panevad; aga halb on see, kui peame seda enda teeneks ning au selle eest endale võtame.  Harri Haamer
Mk 13,30-37; Jk 4,13-5,6
EELVIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS
Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje
ees. 
2Kr 5,10
Rm 8,18-23(24-25); Ps 79
Jutlus: Mt 25,31-46
15. Pühapäev Õndsad on need, kes elavad sinu kojas;
nad kiidavad sind alati. 
Ps 84,5
Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit,
see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja.

Hb 13,15
Minu elu on silmapilk, tund, mis möödub. Mu elu on
hetk, millesse mul pole voli jääda. Sina tead, mu Jumal,
et Sinu armastamiseks siin maa peal on mul ainult tänane hetk. 
Therese Lisieux
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16. Esmaspäev Sinu silmad on lahti inimlaste kõigi
teede kohal. 
Jr 32,19
Tema sees meie elame ja liigume ja oleme. Ap 17,28
Ole meiega päeval, oleme meiega ööl, ole meiega valges ja pimedas, meie magamaheitmisel ja ülestõusmisel, meie kõnes, käimistes ja palvetes. 
Keldi palve
Mt 7,21-27(28.29); Jk 5,7-12
17. Teisipäev Mooses ütles: “Vaata, ma panen täna
teie ette õnnistuse ja needuse: õnnistuse, kui te kuulate Issanda, oma Jumala käske, mis ma täna teile
annan, aga needuse, kui te ei kuula Issanda, oma Jumala käske.” 
5Ms 11,26-28
Jeesus ütleb: “Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei
saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.”

Jh 14,6
Ainult siis, kui me usume, et Jeesus on lihaks saanud
Jumal, võime aimata, mida tähendab see, et Tema on
tee, tõde ja elu. Siis on Tema meie lootus ja osadus Temaga on tee igavesse ellu. 
Toomas Paul
Hb 10,26-31; Jk 5,13-20
PAASTU- JA PALVEPÄEV
Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõimudele. 
Õp 14,34
Rm 2,1-11; Mt 24,1-14
Jutlus: Lk 13,(1-5)6-9
18. Kolmapäev Ja ma teen nendega rahulepingu, mis
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jääb igaveseks lepinguks nendega. 
Hs 37,26
Sest Jumala tõotused, millised iganes need olid, on
Kristuses “jah”. Seepärast tulgu ka meie suust tema
läbi “aamen” Jumalale kiituseks. 
2Kr 1,20
Me ei pea mitte kõike, mida Jumal on öelnud, mõistma,
kuid kõik, mida Jumal on öelnud, on usaldusväärne.
Kuulekus on Jumala absoluutse usaldatavuse tunnustamine. 
Teedy Tüür
19. Neljapäev Su süda ärgu kadestagu patuseid, vaid
karda alati Issandat. 
Õp 23,17
Teie Taevane Isa laseb ju oma päikest tõusta kurjade
ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste
peale. 
Mt 5,45
Kuidas peaksime suhtuma neisse inimestesse, kes pole
kristlased? Kindlasti peame nende eest palvetama, ja
seda mitte juhuslikult ega moepärast, vaid kogu aeg, et
nende südamed muutuksid ja nad leiaksid tee Jumala
juurde. 
Ignatius Antiookiast
2Ts 1,3-12; Mt 24,15-28
20. Reede Vaata, ma tulen teie juurde ja pöördun
teie poole, ja teid haritakse ning külvatakse.

Hs 36,9
Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust, nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Aabrahamile ja tema järglastele igavesti. 
Lk 1,54-55
Taevane Isa, kuule mu palvet, tänu ja kiitust mu hing
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Sulle toob. Elu ja tervist, abi ja kaitset, rõõmu ja rahu
Su vägev käsi loob. 
Marie Under
Mt 26,59-66; Mt 24,29-31
21. Laupäev Laulge Issandale, kiitke tema nime,
kuulutage päevast päeva tema päästet! 
Ps 96,2
Laulge omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale. 
Ef 5,19
Ei mitte meile, mitte meile, vaid Sulle, Jumal, olgu au!
Sa näitad täna, näitsid eile, kui suur Su, Isa, armu nõu:
Tee lahti suu ja süda mul, et laulan kiitust Sul.

KLPR 384:1. Joosep Liiv
Ilm 20,11-15; Mt 24,32-44
SURNUTEMÄLESTUSPÜHA
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu.  Lk 12,35
Ilm 21,1-7; Ps 126
Jutlus: Mt 25,1-13
22. Pühapäev Oma armus sa juhtisid seda rahvast,
kelle sa lunastasid. 
2Ms 15,13
Aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame
Päästjat - Issandat Jeesust Kristust. 
Fl 3,20
Vennad, õed, siis kodu poole läki usurõõmuga. Lootkem ainult Jeesusele: koju talutab meid Ta!

KLPR 253:4. Martin Lipp
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23. Esmaspäev Pikameelne on parem kui kangelane,
ja kes valitseb iseenese üle, on parem kui linna vallutaja. 
Õp 16,32
Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala
lasteks. 
Mt 5,9
Rahu ei saa tulla maailma, kui ta ei saa tulla minu südamesse. 
Harri Haamer
5Ms 34,1-7(8); Mt 24,45-51
24. Teisipäev Kõik nad on taganenud, üheskoos on
nad läinud raisku; ei ole kedagi, kes head teeb, mitte
ühtainustki. 
Ps 14,3
Päästa meid ära kurjast. 
Mt 6,13
Raske on siis seisma jääda, kui kõik su ümber kuhugi
jooksevad. 
Osvald Tärk
1Pt 1,13-21; Mt 25,1-13
25. Kolmapäev Austa Issandat oma varandusega.

Õp 3,9
Rikas mees ütles oma hingele: “Hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja
ole rõõmus!” Aga Jumal ütles talle: “Sina meeletu!”

Lk 12,19-20
Jumal ei ole huvitatud meie maisest karjäärist, vaid oma
riigi ülesehitamisest ja meie suhtest Temaga. Jumala riiki ega Jumalat ei tohi ära kasutada. See on ohtlik eksiõpetus. 
Aino Gundersen
1Kr 3,9-15; Mt 25,14-30
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26. Neljapäev Issand mõistab kohut oma rahvale ja
halastab oma sulaste peale. 
Ps 135,14
Kristus Jeesus on saanud meile tarkuseks Jumalalt
ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks.

1Kr 1,30
Me võiksime Jeesuselt palju enam vastu võtta, kui
me Teda enam, julgemalt ja kindlamalt usaldaksime.

Joosep Tammo
Kl 4,2-6; Mt 25,31-46
27. Reede Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema
kiitus minu suus. 
Ps 34,2
Kui kellelgi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu; kui
kellegi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiituslaule.

Jk 5,13
Armastan Jeesust. Ta ütleb mulle: “Usalda mind!”. On
kerge tänada selle eest, mis on sündinud, kuid raske tänada käesoleva hetke eest, kui see on täidetud valudega.

Aino Gundersen
Mt 27,50-54; Jd 1,1-16
28. Laupäev On ju minu käsi selle kõik teinud ja
nõnda on see kõik sündinud, ütleb Issand. Aga mina
vaatan ka niisuguse peale, kes on vilets, kellel on purukspekstud vaim ja kes väriseb mu sõna ees.

Js 66,2
Paulus ütleb: “Nüüd annan ma teid Jumala ja tema
armusõna hooleks; temal on vägi teid üles ehitada.”

Ap 20,32
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Sa suur Jumal, kingi mulle oma valgus, Sa suur Jumal,
kingi mulle oma arm, Sa suur Jumal, kingi mulle oma
rõõm ja lase mul saada puhtaks Sinu terviseallikal.

Keldi palve
Ilm 21,10-14. 21-27; Jd 1,17-25
1. ADVENDIPÜHAPÄEV. KIRIKUAASTA ALGUS
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. 

Sk 9,9
Mt 21,1-9; Ps 117
Jutlus: Rm 13,8-12(13.14)
29. Pühapäev Kui kallis on su heldus, Jumal! Sellepärast otsivad inimlapsed pelgupaika su tiibade varju
all. 
Ps 36,8
Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud:
meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi!

1Jh 3,1
Kui laps Su juurde palves tulen, mu igavene Isa, harduses, ja ainult selles kindel olen, et vaimse jõu saan Jeesu
risti ees. Ses teadmises mind veelgi kinnita, et võiksin
ma tõekandjaks kasvada! 

KLPR 365:2. Hugo Voldemar Pärno
30. Esmaspäev Ülevoolavas vihas peitsin ma oma
palge silmapilguks su eest, aga ma halastan su peale
igavese heldusega, ütleb Issand, su lunastaja. Js 54,8
Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei
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ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt.  Ef 2,8
Ristiusk on pääsemise ja päästmise usk ning üheski teises usus pole midagi võrreldavat ristiusuga, tema sõnumiga Jumalast, kes armastas, tuli ja suri patuse maailma
eest. 
John Stott
1Pt 1,(8.9)10-13; Js 40,1-11
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DETSEMBER
Kuu loosung: Hõisake, taevad, ja ilutse, maa, mäed,
rõkatage rõõmust, sest Issand trööstib oma rahvast ja
halastab oma viletsate peale! 
Js 49,13
1. Teisipäev Üksnes Jumala juures on mu hing vait,
tema käest tuleb mulle pääste. 
Ps 62,2
Samuti tuleb Vaim appi meie nõtrusele; sest me ei
tea seda, mida paluda, nõnda nagu peaks, ent Vaim
ise palvetab meie eest sõnades väljendamatute ohkamistega. 
Rm 8,26
Siis puista süda välja nüüd oma Isale! Kui muresid ka
palju, Ta leiab siiski tee. Eks hinge Looja oska sind kõiges trööstida ka siis, kui hing ei suuda kõik välja ütelda.

KLPR 341:4. Aksel Kallas
Hb 10,32-39; Js 40,12-31
2. Kolmapäev Aita meid, Issand, meie Jumal, sest me
toetume sinule. 
2Aj 14,10
Küll Issand kisub mu välja igast kurjast teost ja viib
mu varjule oma taevasesse kuningriiki. 2Tm 4,18
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Issand, päästa meid ära kurjast! Päästa meid kurjuse
käest, väljas ja meie enda südames! Sest Sinu päralt on
riik ja vägi ja au igavesti! 
Toomas Paul
Kl 1,9-14; Js 41,8-14
3. Neljapäev Kui meie Jumal, keda me teenime, tahab, võib ta meid tulisest ahjust päästa. Aga kui mitte, siis olgu sul teada, et meie ei teeni su jumalaid ega
kummarda kuldkuju. 
Tn 3,17.18
Kristus ütleb: “Ma tean su tegusid! Ennäe, ma avasin su ees ukse, mida ükski ei suuda lukustada. Sul
on vähe jõudu, kuid sa oled hoidnud tallel mu sõna
ega ole salanud mu nime.” 
Ilm 3,8
Maailm pakub alati rohkem, lubab suuremat. Aga see,
kes on tundnud kõige suuremat, nimelt Jumala Isa
armastust, see ei või seda mingi hinna eest ära anda.

Aleksander Täheväli
1Ts 5,(1-3)4-8; Js 42,1-9
4. Reede Inimeste suurelised silmad alandatakse ja
meeste kõrkus painutatakse. Jah, sel päeval on Issand üksinda kõrge. 
Js 2,11
Jumala juures pole erapoolikust. 
Rm 2,11
Kõrkus jätab taevariigi ukse taha ka pühaku.

Toomas Paul
Mt 27,27-30; Js 43,1-7
5. Laupäev Kummarda Issanda, oma Jumala ees, ja
tunne rõõmu kõigest heast, mida Issand, su Jumal,
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on andnud sulle ja su perele. 
5Ms 26,10.11
Tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. 
1Ts 5,18
Oh võtkem Jumalat suust, südamest nüüd kiita, kes suuri asju teeb, ja Temale au anda, kes emaihust ju meil
teinud palju head ja praegu hoidvad veel meid Tema
armukäed.

KLPR 302:1. Martin Rinckart
Mt 23,37-39; Js 43,8-13
2. ADVENDIPÜHAPÄEV
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! 
Lk 21,28
Lk 21,25-33; Ps 80
Jutlus: Jk 5,7-8
6. Pühapäev Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja
Issanda auhiilgus koidab su kohal. 
Js 60,1
Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed.

1Ts 5,5
Jeesus, koidutäht, mis ikka hiilgab minu südames. Kui
on mul ka mitu viga, on Ta vägev abimees. Minu hing
Ta peale vaatab, kui Ta mind siit koju saadab. Eluvalgus
mulle Ta! Jeesust ei saa jätta ma.

KLPR 273:2. Tundmatu autor
7. Esmaspäev Maa saab täis Issanda tundmist - otsekui veed katavad merepõhja. 
Js 11,9
Jumal, meie Päästja, tahab, et kõik inimesed pää– 166 –
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seksid ja tuleksid tõe tundmisele. 
1Tm 2,3-4
On hea, et Jeesus ei lükka tagasi abituid ja eluheidikuid,
aga on hea, et Ta võtab vastu ka neid, kellel on ühiskonnas auväärt positsioon ja kelle otsus hõlbustab teistel
Jeesuse poole vaadata ning Teda usaldada. Lõppude
lõpuks meie kõik - rikkad ja vaesed, juhid ja juhitavad
- vajame Teda oma ellu. Tema tulemist takistada võib
ainult ülbus. 
Toomas Paul
Hb 6,9-12; Js 43,14-28
8. Teisipäev Muiste sa panid maale aluse ja taevas on
su kätetöö. 
Ps 102,26
Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja
mere ja vete allikad! 
Ilm 14,7
Miks oled vait, mu vaimu vägi? Oh laula sa nüüd elavalt, ja mäleta, mis Tema tegi, mis head sa saanud Jumalalt; et ärka, ärka vaim ja meel, ja kiida Teda suu ja
keel! 
ULR41:3. Johann Menzer
Ilm 2,12-17; Js 44,1-5
9. Kolmapäev Mu silmad, Issand Jumal, vaatavad sinule. Sinu juures ma otsin pelgupaika, ära lase mu
hinge hukka minna! 
Ps 141,8
Ja Jeesus oli paadi päras istepadjal magamas, ja
jüngrid äratasid ta üles ja ütlesid talle: “Õpetaja,
kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?”  Mk 4,38
Ära ahasta: “Ma olen nii nõder!”. Tõsta silmad ja vaata,
Ta on juba sirutanud oma käe sinu kaitseks. Usalda, siis
näed. 
Eenok Haamer
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Ilm 2,1-7; Js 44,6-20
10. Neljapäev Liisku heidetakse kuuehõlmas, aga selle otsus on Issandalt. 
Õp 16,33
Eks kaks varblast müüda veeringu eest? Ja ometi
ükski neist ei lange maha ilma teie Isa teadmata.

Mt 10,29
Kui ei juhtu see, mida me tahame, juhtub see, mis meile
parim. 
Martin Luther
2Kr 5,1-10; Js 44,21-28
11. Reede Minu sõnad, mis ma olen pannud sulle
suhu, ei lahku sinu suust ega sinu järglaste suust ega
sinu järglaste järglaste suust. 
Js 59,21
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
Elusõna igavene, alati meid saada sa, et võiks iga inimene pimedusest pääseda!

KLPR 180:1. Hugo Viktor Karl Wühner
Lk 22,66-71; Js 45,1-8
12. Laupäev Issanda ingel on leerina nende ümber,
kes teda kardavad, ja ta vabastab nad. 
Ps 34,8
Issanda ingel avas aga öösel vangimaja uksed ja viis
nad välja. 
Ap 5,19
Issand, kus oled Sina, seal sünnivad imed! Aita meil
neid tähele panna ja neis ära tunda Sind.  Ove Sander
1Ts 4,13-18; Js 45,9-17
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3. ADVENDIPÜHAPÄEV
Valmistage kõrbes Issanda teed; Issand Jumal tuleb jõuliselt! 
Js 40,3.10
Mt 11,2-6(7-10); Ps 85
Jutlus: 1Kr 4,1-5
13. Pühapäev Issanda kartus on tarkuse kool.

Õp 15,33
Kes teie seas on tark ja arusaaja? Las ta näitab hea
käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses.  Jk 3,13
Piiblisõna, et jumalakartus on tarkuse algus, ütleb seda,
et inimese sisemine vabastamine vastutustundlikule
elule Jumala ees on ainus tee ka tõelisele rumaluse ületamisele. 
Dietrich Bonhoeffer
14. Esmaspäev Inimene näeb, mis on silma ees, aga
Issand näeb, mis on südames. 
1Sm 16,7
Ingel ütles talle: “Ära karda, Maarja, sest sa oled
leidnud armu Jumala juures.” 
Lk 1,30
Maailmas pole mitte alati need inimesed autroonil, keda
Jumal on valinud. 
Osvald Tärk
Mt 3,1-6; Js 45,18-25
15. Teisipäev Tänage Issandat, sest tema on hea, sest
tema heldus kestab igavesti. 
Ps 106,1
Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. 
Kl 3,17
Kiitus olgu Sulle, Jumal, ikka ja alati õnnistatud andi– 169 –
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de eest, mida sa mulle oled kinkinud: minu toit, minu
kõne, minu töö, minu tervis. 
Keldi palve
Mt 3,7-12; Js 46,1-13
16. Kolmapäev Ja ma annan teie sisse oma Vaimu, et
te saaksite elavaks, ja ma asetan teid teie oma maale;
ja te saate tunda, et mina olen Issand. 
Hs 37,14
Jeesus võttis nad vastu ning rääkis neile Jumala
riigist ja parandas need, kel tervekstegemist vaja.

Lk 9,11
Palve nõuab inimeselt valmisolekut muutuda nii palju
kui vähegi võimalik, aga ka enese andmist muudetavaks siis, kui muutmine on inimesele enesele võimatu. Jumalast lähtuv loov Vaim on see vägi, mis suudab
meid muuta. 
Jörg Zink
Mt 21,28-32; Js 49,1-6
17. Neljapäev Sest ilmutus ootab oma aega. Kui ta
viibib, siis oota teda. 
Ha 2,3
Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant,
sest Issanda tulemine on lähedal. 
Jk 5,8
Valvake ja palvetage teadmises, et meie maapealne elu
on ootusaeg, advendiaeg, ja et iga teekond lõpeb kohtumisel Jumalaga. 
Fanny de Sivers
Lk 1,26-38; Js 49,7-17
18. Reede Ja kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält - õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud
oled sa minnes. 
5Ms 28,1.6
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Aabraham oli täiesti veendunud, et Jumal on vägev
ka täitma seda, mida on tõotanud. 
Rm 4,21
Uskumine tähendab võimatu tegemist. See on merest
läbiminek, nagu poleks seal vett, surmast läbiminek,
nagu poleks seal surma, ja Kristuse embamine, nagu
poleks maailmas pattu. See on võimatu teoks tegemine.

Martin Luther
1Ts 5,16-24; Js 49,18-26
19. Laupäev Pöörduge tagasi Issanda juurde, kellest
te olete taganenud nii kaugele! 
Js 31,6
Kus patt on suurenenud, seal on arm saanud ülirohkeks. 
Rm 5,20
Me palume, et meiegi võiksime saada nende sarnasteks,
kelle ainsaks lootuseks on Sinu arm taevateel. Luba
meil siis seda rõõmsa südame ja tänuliku meelega vastu
võtta. 
Ove Sander
2Kr 1,18-22; Js 50,4-11
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); Ps 115
Jutlus: Fl 4,4-7
20. Pühapäev Kiitke teda tema vägevate tegude pärast! Kiitke teda tema määratut suurust mööda!

Ps 150,2
Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimes– 171 –
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test hea meel! 
Lk 2,14
Au, kiitus olgu igavest’ Kolmainu Jumalale, et Tema
suurest heldusest meid avitanud jälle. Meist hea meel
on Jumalal, suur rahupõlv on taeva all, kõik vaen on
otsa saanud. 
KLPR 1:1. Nikolaus Decius
21. Esmaspäev Kui sa pakud näljasele sedasama,
mida sa ka ise himustad, siis koidab sulle pimeduses
valgus. 
Js 58,10
Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal! 
Fl 4,5
Kui inimene teist ei näe või ei taha näha, siis on pimedus maailmas. 
Ketaw Sofer
Ilm 3,7.8.10.11(12); Js 51,1-8
22. Teisipäev Kui teie maal su juures elab võõras, siis
ärge rõhuge teda. 
3Ms 19,33
Seepärast võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka
Kristus on meid vastu võtnud Jumala kirkuseks.

Rm 15,7
Usk, mida Jeesus meile õpetab, on vabastav ja osadust
loov. See sünnitab sõprust. 
Joosep Tammo
Ilm 22,16.17.20.21; Js 51,9-16
23. Kolmapäev Kogu päeva ma sirutan käsi kangekaelse rahva poole, kes iseenese mõtetele järgnedes
käib teed, mis ei ole hea. 
Js 65,2
Aga kui poeg alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis
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talle suud. 
Lk 15,20-21
Kui väga Sa mind armastanud ja kuis Su süda nõuab
mind! See imearm mind äratanud, et minu hing ka ihkab Sind. Mu sees Sa asu, armu võimus, et võrsuksin ka
Sinu vaimus. 
KLPR 264:2. Gerhard Tersteegen
Rm 15,8-13; Js 52,1-6
JÕULUÕHTU
Mt 1,(1-17)18-21(22-25); 
Jutlus: Rm 1,1-7

Js 52,7-12

24. Neljapäev Teie patud varjavad Issanda palge teie
eest, sellepärast ta ei kuule. 
Js 59,2
Ingel ütles Joosepile: “Maarja toob ilmale poja ning
sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab
oma rahva nende pattudest.” 
Mt 1,21
On püha Poeg nüüd ilmunud ja inimlapseks sündinud;
nii läinud täide tõotus see, mis ingel ütles Maarjale.

RKL I 12:1. Harri-Johannes Rein
1. JÕULUPÜHA
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema
kirkust. 
Jh 1,14
Lk 2,(1-14)15-20; Lk 1,46-55
Jutlus: Tt 3,4-7
25. Reede Taavet ning kogu Iisrael laulsid ja mängisid kõigest väest Jumala ees kannelde, naablite,
trummide, simblite ja pasunatega. 
1Aj 13,8
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Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud.

Lk 2,20
Ega meiegi saa jõulusid teisiti õigesti pühitseda, kui Jumalat kiites ja tänades. Aga tõeline kiitus ja tänu tõuseb
sellest südamest, kes võib tunnistada, et Issand Kristus
on sündinud Päästjaks ja Õnnistegijaks ka mulle! 

Albert Soosaar
2. JÕULUPÜHA
Jh 1,1-5(6-8)9-14; Lk 2,29-32
Jutlus: Hb 1,1-3(4-6)
ESIMÄRTER STEFANOSE MÄLESTUSPÄEV
Kallis on Issanda meelest tema vagade surm. Sinule
ma ohverdan tänuohvreid ja hüüan appi Issanda nime.

Ps 116,15.17
Mt 10,16-22; Lk 2,29-32
Jutlus: Ap (6,8-15)7,55-60
26. Laupäev Isegi toonekurg taeva all teab oma seatud aega, turteltuvi, pääsuke ja rästas peavad kinni
oma tulemisajast, aga minu rahvas ei tunne Issanda
Seadust. 
Jr 8,7
Seepärast tuleb meil palju hoolsamini panna tähele seda, mida me oleme kuulnud, et meid kõrvale ei
uhutaks. 
Hb 2,1
Kui püüdleme vaimuliku elu suunas, tuleb meil hoolitseda ka selle eest, milles me kasvame ja küpseme. Meil
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pole võimalik oma keskkonda ümber kujundada, kuid
me võime kinni haarata igast võimalusest, mis kasvamist edendab. Meil on võimalik valida sõpru, raamatuid, muusikat, seda, kus käime, ja inimesi, kellega
meelsasti lävime. Me võime kujundada keskkonna, kus
sinepiiva kasvab suureks puuks. 
Henri Nouwen
1. PÜHAPÄEV PÄRAST JÕULE
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema
kirkust. 
Jh 1,14
Lk 2,(22-24)25-38(39-40); Ps 33
Jutlus: 1Jh 1,1-4
27. Pühapäev Siis Issand ütles Moosesele: “Kes on
teinud inimesele suu, või kes teeb keeletu, kurdi, nägija või pimeda? Kas mitte mina, Issand?”

2Ms 4,11
Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid
ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja. 
Jh 15,16
Me usaldame iseenda ja kõik, kes meile armsad, Tema
kaitse alla. Tema harib meid armastuse ja kannatlikkusega igal päeval ja igal aastal, et elu muutuks väärtuslikumaks ja sisurikkamaks ja et me kannaksime vilja,
millest tuleb õnnistus ajalikuks ja igaveseks eluks.

Aleksander Täheväli
28. Esmaspäev Me tahame teenida Issandat, oma Jumalat, ja võtta kuulda tema häält. 
Jos 24,24
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Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie
vaevanägemine Issandas ei ole tühine.  1Kr 15,58
Kui meie kasvame Kristusesse, siis kasvab Kristus
meis. 
Osvald Tärk
Mt 2,13-18; Js 52,13-53,5
29. Teisipäev Jumal annab tarkadele tarkust ja
mõistlikele mõistust. 
Tn 2,21
Ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda
tahtmine. 
Ef 5,17
Kas arvad, et sinus on tekkinud mingisugunegi valmisolek arvestada Jumala tahtmisega? Ole siis tähelepanelik oma tahtmiste ja otsustamiste suhtes. Kui meie,
inimesed, tahame olla väga sarnased selle maailmaga,
siis läheb kaduma sarnasus Jumalaga, sest maailm oma
olemises ja suundumistes, tahtes end kehtestada, kaugeneb Jumalast. 
Eenok Haamer
1Jh 4,11-16a; Js 53,6-12
30. Kolmapäev Issand parandab need, kelle süda on
murtud, ja seob kinni nende valusad haavad.

Ps 147,3
Aga õhtu jõudes toodi Jeesuse juurde palju kurjadest vaimudest vaevatuid, ja ta ajas neist vaimud
välja sõnaga ning tervendas kõik haiged.  Mt 8,16
Me pole võimelised kustutama oma minevikku. Me ei
saa olematuks teha mineviku valu, süüd, eksimusi ja
kannatusi, mida valesti elatud elu on toonud teistele.
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Aga me võime kõige sellega, mis lasub nähtamatu raske
koormana meie hingel, otsida ja leida tee Jumala armu
aujärje ette. Ja Tema võtab meie varjud ja valu, meie
koormad, meie patu ja süü ning heidab selle kõik oma
andestamise mere sügavusse. 
Rudolf Kiviranna
Hb 1,(5.6)7-14; Js 55,1-5
VANA-AASTAÕHTU
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas
heldusest. 
Ps 103,8
Lk 12,35-40; Js 55,6-13
Jutlus: Rm 8,31b-39
31. Neljapäev Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all. 

Ml 3,20
Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas,
nõnda ka maa peal! 
Mt 6,10
Kui palve „sinu tahtmine sündigu“ lähtub südamest,
kaob kibedus ja käegalöömine; need asenduvad vabanemise ja rõõmuga – sest nõnda saabki tõelisuseks
minu Isa tahe. 
Frederik Wislöff
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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.
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 L.
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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