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2016. aasta loosung

Nõnda ütleb Issand:
"Otsekui trööstiks teid ema,
nõnda trööstin ma teid."
Js 66,13

Tema, keda me Taeva Isaks hüüame tutvustab end Jesaja
raamatus emana. Meie rahvale ongi Ta tuttav emana ja isana
ühtaegu. Seda tunnistavad meie südamlikud regivärsid, mida
on lauldud hädas ja õnnetud olles, kannatajaid aidata tahtes ja
julgustades. Vaenelaps küsib hauas puhkavatelt vanematelt:
„Kes on minule isaks, kes on minule emaks?“ ja saab vastuseks, et Jumal on isaks ja Maarja emaks. Nad ei ole kunagi
eraldi, vaid alati koos. Oleme harjunud armastust vastu võtma vanemailt. See rahvas on olnud häälestatud armastusest
osa saama. Inimese lähedased on talle tähtsad kõigepealt.
Ometi kiputakse viimastel aegadel, mil meile võõrad on
maailma mööda laiali pillatud, nõudma nende vastuvõtmist,
kui samal ajal meie oma rahva seast nii paljud vajaksid hoolimist, vastuvõtmist ning trööstimist. Sundimiste ja etteheidetega ei saa mitte kedagi panna teist inimest armastama. Alles
need, keda armastav ema on trööstinud, suudavad ja on valmis seda edasi jagama. See pole inimese meelevallas, vaid
see antakse talle ja saab temas nähtavaks vastuvõtmise järel.
Sellepärast ütleb Jumal meile aastal 2016: „Laske end armastuses trööstida, siis hakkab kõik muutuma ka meie maal!“
Jumal ei ole muutunud, Tema hellus ei ole otsa saanud. Tema
teeb nagu Ta on lubanud. Räägi Talle oma häda ja kurvastus.
Ta kuuleb sind. Ta ei hülga sind. Ta mõistab, trööstib ja aitab
sind. Usu kindlasti, siis võtad vastu ja rõõmustad!
Eenok Haamer
Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem
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Vennastekoguduse/vennastekogu (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 Saksimaale, 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
kujunes vennastekoguduse juht.
Vennastekogudus seadis koheselt üheks oma peaeesmär-

giks 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 palvemajades. Usuline elavnemine lõi eeldused ka
rahvuslikele püüetele. Pole juhuslik, et nt Friedrich Reinhold Kreutzwald, Jakob Hurt, Carl Robert Jacobson, Villem
Reiman ja Jaan Tõnisson olid pärit vennastekoguduslikest
perekondadest.
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Ülevaade vennastekoguduse ajaloost

Paraku aga hakkasid just kõrgajal puhuma hernhuutlastele ebasoodsad tuuled, millega algas liikumise järsk hääbumine. Ajendatuna Herrnhutis tekkinud kriisidest, otsustas
sealne sinod 1857. aastal lõpetada Eesti- ja Liivimaa vahetu
toetamise. Samal ajal kestis luterliku kiriku vaenulikult häälestatud tiiva võitlus vennastekogudustega, seda eriti Liivimaal. Palvemajad hakkasid tühjenema, 20. sajandi alguseks
olid vendade read kahanenud mõnetuhande liikmeni.
Eesti vabariigi loomisega algasid siinsete hernhuutlaste seas tõsised identiteediotsingud. Osa liikmeid pooldas
senist seotust Herrnhutiga, teised taotlesid täielikku iseseisvust – sh vaimulike ametite loomist ja sakramentide
talitamist koguduses. Otsingute käigus tekkis jagunemine:
Evangeeliumi Vennaste Kogudus (1919, eesotsas Jüri Leidtorffiga) ja Evangeelne Vennaste Ühing (1939, eesotsas Eugen Tanneriga).
II maailmasõjale järgnenud okupatsioon likvideeris
1948. aastal mõlemad ühendused, palvemajad võõrandati,
osa neist jäeti luterliku kiriku kasutusse. Vennastekoguduse varjatud tegevus jätkus siiski kogu nõukogude perioodi.
Hernhuutlikest perekondadest kasvasid välja nt mitmed luterliku kiriku vaimulikud ja teoloogid. 1992. aastal taastati
Eesti Evangeelne Vennastekogudus (EEVK), peavanemaks
valiti vend Osvald Reier.
Täna kuulub ülemaailmsesse vennastekogudusse ligi
miljon liiget; kogudused asetsevad peamiselt Euroopas,
Aafrikas, Ameerika Ühendriikides ja Kariibimere saartel.
EEVK kuulub Herrnhuti Vennaste Uniteedi Euroopa 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 südameusku Jeesusesse Kristusesse ning sellest lähtuvat elavat osadust kristlaste vahel.
Vt lisaks: www.vennaste.ee; www.unitasfratrum.org;
www.ebu.de.
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Näpunäiteid lugejale
3. mail 1728 andis N. L. von Zinzendorf laulutundi tulnud koguduseliikmetele lühikese piibliteksti, et nad kõik
mediteeriksid seal leiduva sõnumi üle. Sellega pani ta aluse
vaimulike loosungite traditsioonile, mis jõudis esmakordselt kaante vahele 1731. a. Ühe piiblisalmi vaimulikku
„mälumist“ tunti juba vanakiriklikus praktikas; Zinzendorf
väljendas sellega nii oma armastust Jumala Sõnasse kui ka
vastuseisu pühakirja hoolimatule lugemisele.
Loosungiraamatu Vana Testamendi salmid loositakse välja Herrnhutis asuvast kogust, mis sisaldab u 1800 kirjakohta.
Nende kõrvale valitakse sobilikud salmid Uuest Testamendist. Kolmandal real olevaid palveid, laule ja mõtisklusi tuleks
mõista kui meie vastust Jumala Sõnale. Neljandal real leidub
kaks pühakirjaviidet. Esimene neist lähtub kirikuaastast, toetudes pühapäevastele evangeeliumidele ja nädala kirjakohtadele (aluseks väljaanne „Lesungen der Heiligen Schrift im
Kirchenjahr. Lektionar für alle Tage“). Teine on süstemaatiliseks piiblilugemiseks, mida järgides läbitakse nelja aastaga
Uus Testament ja kaheksa aastaga tähtsamad Vana Testamendi osad. Loosungiraamatu ülesehitus kulgeb vastavalt lääne
kirikukalendrile, pühapäevad ja pühad sisaldavad lisaks loosungitele temaatilist juhtsalmi ja lugemiskorda.
Ülemaailmse vennastekoguduse üheks töövormiks on
saanud katkematu palveahel. Kogu aasta on tund-tunnilt jagatud grupi või üksikisiku hoolde, et nõnda astuda üheskoos
oma rõõmude ja muredega Jumala ette. Palveaegade jaotus
ülemaailmsete piirkondade vahel on järgmine:
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1.–18.01.
19. – 23.01.
24. – 31.01.
1.–7.02. 		
8.–25.02.
26.02.–14.03.
15.–22.03.
23.–31.03.
22.03. 		
1.–14.04.
15.–19.04.
20.04.–7.05.
8.–25.05.
26.05.–25.06.
26.06.–9.07.
10.–23.07.
24.07.–6.09.
7.09.–5.10.
6.10.–30.11.
1.–31.12.

USA lõunaosariigid
Costa Rica
Guajaana
Tšehhi
Suriname
Tansaania lääneosa, Kongo
Alaska
Euroopa mandriosa, Sternberg
Eesti
Lääne-India idaosa
Labrador
Jamaika, Kuuba, Kaimanisaared
Honduras
Lõuna-Aafrika
Suurbritannia, Põhja-India
Tansaania, Rukwa osa
Tansaania lõunaosa, Malawi
Nicaragua
Tansaania edelaosa, Sambia
USA põhjaosariigid
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Palveteemad igaks nädalapäevaks
Pühapäev: Jumala lunastustöö inimkonna heaks.
Tänu Jeesuse Kristuse ülestõusmise ja Jumala Sõna eest.
Palve Püha Vaimu meelevalla pärast evangeeliumi kuulutamisel ja õnnistuse pärast kuulajate üle. Pühapäeva pühitsemine. Vaimulik ärkamine ja vaimuliku elu uuenemine.
Kristlaste üksmeel ja vennaarmastus. Eestpalve erinevate
kirikute ja nende ühtse tunnistuse eest.
Esmaspäev: kiriku teenimistöö maailmas.
Üleilmne misjonitegevus. Usu, lootuse ja armastuse tunnistamine kõigile inimestele. Vaimulik kasvamine kogudustes,
ustavus evangeeliumi kuulutamisel ja sakramentide jagamisel. Kaastööliste ettevalmistamine kristlikuks teenimiseks
kirikus ja mujal ühiskonnas.
Teisipäev: perekond, kool, töö.
Abielu, perekond ja laste kasvatamine. Sugulased, sõbrad,
ristilapsed ja -vanemad. Lasteaiad ja koolid, kasvatajad ja
õpetajad. Usu edasiandmine järgmistele põlvkondadele.
Usuõpetus, pühapäevakool, kristlikud õppeasutused. Töö
kodus ja ametikohal. Igapäevane leib. Usu alalhoidmine ja
kinnitumine argipäevas.
Kolmapäev: meie ligimesed.
Naabrid, töö- ja ärikaaslased. Töötud. Trööst haigetele, surijatele, leinajatele ja meeleheites olijatele. Toetus puuetega inimeste, leskede ja üksikute, sõltuvuste all kannatajate,
nälgijate, vangide, kodutute, rõhumise ja vägivalla ohvrite
abistamiseks. Meditsiini- ja diakooniatöö. Hingehoid koguduses ja väljaspool seda.

Neljapäev: ühiskond.
Rahu rahvaste ja rahvusgruppide vahel. Õiglus ja ausus
kooselus. Ühiskonna juhtivatel positsioonidel olevad inimesed. Riik, majandus ja kirik. Rahvuste ja rasside vahelise
vaenu ületamine. Välismaalased meie kodumaal. Põgenikud. Jumala loodu austamine. Vastututustundlik ümberkäimine inimkätesse usaldatud ressurssidega. Veel sündimata
lapse (loote) eluõiguse kaitsmine. Tarkus meditsiini võimaluste kasutamisel. Usk Jumala juhtimisse maailma sündmustes, Tema väesse kõiki haavu parandada.
Reede: meie kirik ja kogudus.
Tänu Jeesuse Kristuse lunastustöö eest ristil. Palve, et koguduses tekiks elav patutunnetus ja uueneks lootus Jumala halastusele. Püha Vaimu õnnistus koguduseliikmete seesmisel
tugevnemisel ja nende valmisolekuks osaleda jumalariigi
töös. Meelevalla palumine kõigile, kes on koguduses kutsutud evangeeliumi kuulutajateks ja hingehoidjateks. Need,
keda kiusatakse taga Kristuse pärast. Õnnistuse palumine
Loosungiraamatu koostajatele ja lugejatele. Loosungiraamatu kaasabi Jumala Sõna tundmisel ja kristlaste üksmeele
arendamisel.
Laupäev: tagasivaade nädalale ja tulevik.
Tänu Jumalale Tema andide ja juhtimise eest möödunud
päevadel. Palve eksimuste ja üleastumiste andestamiseks.
Eelseisev pühapäev, selle õige pühitsemine. Eestpalve Iisraeli, Jumala vana lepingu rahva eest. Jeesuse Kristuse kiriku
ettevalmistumine Issanda taastulekuks. Jumala tõotatud uus
taevas ja uus maa, rõõm eesootavast ülestõusmisest ja igavesest elust.
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JAANUAR
Kuu loosung: Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu,
vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. 
2Tm 1,7
UUSAASTA
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda
Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades! 
Kl 3,17
Lk 4,16-21; Jos 1,1-9; Ps 148
Jutlus: Jk 4,13-15
1. Reede Tänage isandate Issandat, kes üksi teeb suuri
imetegusid, sest tema heldus kestab igavesti.  Ps 136,3.4
Temale, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle,
mida me palume või mõistame väge mööda, mis meis on
tegev, Temale olgu austus koguduses ja Kristuses Jeesuses ajastute ajastu kõigi sugupõlvedeni! 
Ef 3,20-21
Kuule siis, oh Isa, armus, mis ma palun tuhas, põrmus:
Anna mulle puhas süda, õpeta mind tundma seda, et mul
elu mures, vaevas paistab siiski Sinu taevas; et Sa, kas mul
rõõm ehk valu, oled minu hinge ilu.

ULR 15:3. Johann Christoph Fröbing
2. Laupäev Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime
pärast. 
Ps 23,3
– 12 –

Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid
ja nad järgnevad mulle. 
Jh 10,27
Sa ei tea, kuhu sinu tee viib. Sa ei peagi seda teadma. Astu
vaid järgmine samm. Seejärel osutab Jumal sulle järgneva.
Astu vaid samm sammu järel ja lõpuks võid sa tõdeda, et Ta
on sind juhtinud targa plaani järgi sellist teed mööda, mis
viib kaunile sihile. 
Ema Basilea Schlink
Jos 24,1-2a.13-18.25-26; Mk 1,1-8
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 1,14
Lk 2,41-52; Js 61,1-3(4.9)10-11; Ps 138
Jutlus: 1Jh 5,11-13
3. Pühapäev Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette! 
Ps 95,6
Tema on teid kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse.

1Pt 2,9
Süüta põlema mu süda, et ma Sinu imetööd, Sinu truudust,
heldust, armu suureks tõstan päevad, ööd. Sest Su arm on
rohkeks saanud, ihu, hinge kosutanud. Tuhat tänu ütlen ma
Sulle, Õnnistegija! 
Carl Eduard Malm
4. Esmaspäev Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu
süda! Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted! Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele!

Ps 139,23-24
Kristus elab usu kaudu teie südametes. 
Ef 3,17
– 13 –

Jaanuar

Jaanuar

Palugem tõsiselt, et meil oleks hea süda Jumala Sõna vastuvõtmiseks, hoidmiseks ja hea vilja kandmiseks.

Martin Luther
1Ms 21,1-7; Mk 1,9-13

maised jõud? Kindlasti on arukas vastus: Jumala jõud on
vägevam! Usalda end Jumalale, kellele allub kõik. Usalda
Tema armastust, mille abistamisjõud on suurem, kui kõik
pimeduse vägi. 
Ema Basilea Schlink

5. Teisipäev Täida meid varaselt oma heldusega, siis me
hõiskame ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja!  Ps 90,14
Kõik rahvas tuli vara hommikul Jeesuse juurde pühakotta teda kuulama. 
Lk 21,38
Öö läinud mööda nüüd, päev alanud on jälle, oh Jeesus,
minu rõõm, mu valgus, paista mulle! Ma virgun usule,
kui mulle paistad Sa; mu südant valgusta siis armutulega.

KLPR 402:1. Joachim Lange
1Ms 9,12-17; Mk 1,14-20

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

Ps 86,9
Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele. 
Tt 2,11
Kristuse riigis on kõik üheväärsed, olgu ta siis kuningas,
vürst, isand, sulane, emand ehk kuidas neid ka ei nimetataks. Sest kõigil on ühine ristimine, üks evangeelium, usk,
sakrament, üks Kristus ja Jumal. Ühiselt minnakse jumalateenistusele ning sulane, linnakodanik ja talupoeg kuulevad
sama Sõna, mida ka suurim isand. Sama usk, mis oli pühal
Peetrusel ja pühal Paulusel, oli ka Maarja Magdaleenal ja
röövlil ristil. Sama usk on ka minul ja sinul, kui oleme kristlased. 
Martin Luther
1Jh 3,1-6; Mk 1,29-39

KOLMEKUNINGAPÄEV (EPIPHANIAS)
Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. 1Jh 2,8b
Mt 2,1-12; Js 60,1-6; Mk 1,21-28
Jutlus: Ef 3,2-3a.5-6
6. Kolmapäev Sinu oma on taevas ja sinu on ka maa;
maailmale ja kõigele, mis seda täidab, oled sina rajanud
aluse. Põhja ja lõuna oled sina loonud. 
Ps 89,12-13
Kristuse läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal,
mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused,
olgu valitsused või meelevallad - kõik on loodud tema
läbi ja tema poole. 
Kl 1,16
Kumb jõududest on vägevam: maine võim - ka aatomijõud
- või taevane, Jumala vägi, Jumala, kes on loonud ka kõik
– 14 –

8. Reede Rajage enestele uudismaad, sest aeg on otsida
Issandat, kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust!  Ho 10,12
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
Me oleme Jumala lapsed mitte seetõttu, et oleme osutunud selle armastuse väärilisteks, vaid et Jumal oma vabast
tahtest nõnda on otsustanud. Meil on raske säilitada oma
– 15 –
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tõelist identiteeti, kuna need, kes tahavad meie raha, aega
ja jõudu, saavad enam kasu meie ebakindlusest ja hirmudest kui sisemisest vabadusest. Seetõttu vajame vaimulikku
distsipliini, vastasel juhul ei suuda me elada oma tõelist elu,
vaid langeme ühiskonna loendamatute ahvatluste ohvriks.

Henri Nouwen
4Ms 24,15-17a(17b-19); Mk 1,40-45
9. Laupäev Issand on kindlaks varjupaigaks rõhutuile,
varjupaigaks häda ajal. 
Ps 9,10
Paulus kirjutab: “Ma olen meeleldi nõtruses, vägivalla
all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast”. 
2Kr 12,10
Läbikatsumise ajad on õnnistuseks. Jumal ei saada kellelegi
õnnetust, aga hädad ja vaevad, mis meid tabavad, tulevad
meile kasuks. Vajame siis eriliselt Jumala ligiolekut ning
palveid on siis palju rohkem ja Tema abi saab muutuda tajutavaks. 
Eenok Haamer
Ef 4,17-24; Mk 2,1-12
Evangeelse Alliansi palvenädal
1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.

Rm 8,14
Mt 3,13-17; Js 42,1-4(5-9); Ps 2
Jutlus: Rm 12,1-3(4-8)

ja annan neile lihase südame, et nad käiksid mu määruste järgi ning peaksid mu seadusi ja täidaksid neid.

Hs 11,19.20
Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana
on möödunud, vaata, uus on sündinud. 
2Kr 5,17
See julgustagu sind, kes sa tunned, et sinu süda on nii põhjani
rikutud ja see sinu arvates ei kõlba Jumala templiks, ja et Issand seepärast sinu südamesse ei tulegi. See on õige, et sinu
süda on kõlbmatu Jumalale eluasemeks, aga veel kindlam on
see, et Issand ise tahab sinu südamesse tulla ja Tema ise sinu
südame selleks valmistab. Ära sina vaid takista Teda seda
tegemast, vaid astu oma palvetega Tema ette ja palu Temalt
sõnakuulelikku südant. 
Vaimulikud leivapalukesed
11. Esmaspäev Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab
sulle, mida su süda kutsub! 
Ps 37,4
Kõike, mida te iganes palves endale palute - uskuge, et te
olete saanud, ja see saabki teile!
Mk 11,24
Sinu elu, sinu palvete ja sinu usu pärast sünnib selles maailmas midagi. Jumal õnnistab seda paika, kus sa elad, sinu
pärast, kui sa oled ustav palvetaja. Ära piirdu väikeste asjade pärast palvetamisega, vaid palveta suuri asju. Jumala
käes on kõik võimalik. 
Joel Luhamets
Ap 10,37-48; Mk 2,13-17

10. Pühapäev Ma kõrvaldan nende ihust kivise südame

12. Teisipäev See, kes valitseb inimesi õigesti, kes valitseb
Jumala kartuses, on nagu koit päikese tõustes pilvitul
hommikul. 
2Sm 23,3-4
Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle
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ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud. 
Ap 20,28
Me palume Sind, Sa ustav Jumal, kaitse ka edaspidi armulikult oma armsa Poja riiki meie keskel ja ära võta meilt
ära oma püha sõna ja armurikkaid sakramente. Varjaku Sinu
arm püha ristikogudust kogu maailmas. Valgusta ning juhata oma Vaimu läbi kristliku Kiriku tööd kõigis maades,
et Sind igal pool vaimus ja tões kummardataks, Sinu sõna
selgesti ja puhtasti kuulutataks ja seeläbi meie usk ja lootus
Sinusse kindlamaks saaks ning armastus ligimese vastu kasvaks. Hoia meie kogudused õiges usus ja jumalakartuses,
valgusta ja juhata oma Püha Vaimu läbi piiskoppe, koguduste õpetajaid ja kõiki, kes seisavad Sinu riigi ehitamise
töös, et nad jääksid kindlasti Sinu õndsusttoovasse sõnasse
ja Sinu viinamäel ustavalt oma tööd teeksid Sinu nimele
auks ja meie rahvale õnnistuseks. 
Agenda palve
1Kr 2,11-16; Mk 2,18-22
13. Kolmapäev Issand ütleb: “Mina olen ta juures, kui ta
on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks.“

Ps 91,15
Et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis on ka Jeesus
ise otse samal viisil liha ja vere omaks võtnud, et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle
- see tähendab kuradi -, ja vabastaks need, kes surma
kartes olid kogu eluaja orjapõlves.
Hb 2,15
Jeesus, kes on surma läinud, kes mind kohtust vabaks teinud, olgu Ta mu kallim ehe, ei ma Temast lahku lähe! Põlaku ka ilm ja liha seda, mis mu hinge iha; oma kallist usuvara
ei ma anna iial ära.  ULR 15:4. Johann Christoph Fröbing
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Rm 8,26-30; Mk 2,23-28
14. Neljapäev Ükski elanik ei ütle: «Ma olen nõder!”
Rahvale, kes seal elab, antakse süü andeks. 
Js 33,24
Jeesus ütles halvatule: “Poeg, sinu patud on sulle andeks
antud!“
Mk 2,5
Õigeks mõistetud inimese hinge esimene külaline on rahu.

Osvald Tärk
Ef 1,3-10; Mk 3,1-6
15. Reede Sina Issand, sina tunned mind, sina näed mind
ja katsud läbi mu südame, missugune see on sinu ees.

Jr 12,3
Ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb
Issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad
ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused; ja siis
saab igaüks kiituse Jumalalt. 
1Kr 4,5
Ma tean, et ainult armulised saavad armu. Kuid selleks, et
läheneda kummardamisvõimelise südamega kaasinimesele
tema valus ja siduda tema haavu, on vaja midagi enamat
kui vaid austada mingit õilsat põhitõde. Armulikkus särab
meist otsekui päikesepaiste üksnes siis, kui oleme Jumalalt
palunud ja saanud iga päev uut andestavat ja lepitavat armu.

Harri Haamer
Kl 2,1-7; 1Tm 1,1-11
16. Laupäev Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge
kõrval! 
2Ms 20,3
Keegi ei saa teenida kahte isandat. 
Mt 6,24
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Taoline elu, mis rajaneb efektiivsusel, populaarsusel või
võimul, on kerge purunema. Selle põhjuseks on, et tegemist
on väliste teguritega, mida me suudame vaid piiratud määral hallata. Töökoha, maine ja omandi kaotamine ei sõltu
sageli meist. Kui oleme neist asjadest totaalselt sõltuvad,
oleme end maailmale maha müünud. Me oleme siis üksnes
seda, mida maailm meile annab ja pakub.  Henri Nouwen
Mt 6,6-13; 1Tm 1,12-20
VIIMANE PÜHAPÄEV PÄRAST
KOLMEKUNINGAPÄEVA
Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. 
Js 60,2
Mt 17,1-9; 2Ms 3,1-10(11-14); Ps 89,1-19
Jutlus: 2Kr 4,6-10
17. Pühapäev Mu rahvas küllastub mu headusest, ütleb
Issand. 
Jr 31,14
Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et
teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis. 
2Kr 9,8
Ei tarvitse muret tunda selle üle, kui ma siin välises ja ajalikus elus ka mõne puuduse all kannatan. Peaasi on, et mul
poleks puudust vaimulikest varadest, vaid oleksin selles
suhtes üheväärne kõigi pühadega. 
Martin Luther

Kui tahan olla kristlane, siis pean uskuma ja tegema, mida ei
usu ega tee teised inimesed. Sest Jumala teod näivad narride
ja võimatutena; ja siiski on need ülevad ja suursugused teod.

Martin Luther
2Kr 3,(9-11)12-18; 1Tm 2,1-7
19. Teisipäev Ärge ajage kiusu Issandaga, oma Jumalaga.

5Ms 6,16
Jeesus Kristus ütleb: “Kui te armastate mind, siis pidage mu käske!“
Jh 14,15
Osa tänapäeva teolooge on täie õigusega protesteerinud
ristiusu üleliia moraliseeritud käsitluse vastu. Jumala pühadus on midagi enamat ja erinevat kui kõlbeline täius; Tema
nõue meie suhtes on midagi enamat kui moraalse kohuse
nõue. Ma ei vaidle üldse vastu, aga seda käsitlust saab väga
hõlpsasti kasutada tegelikust küsimusest möödahiilimiseks.
Jumal võib olla enamat kui kõlbeline headus, kuid Ta ei ole
vähemat. Tee tõotatud maale kulgeb mööda Siinai mäest.

Clive Staples Lewis
Jh 1,43-51; 1Tm 2, 8-15

18. Esmaspäev Issand tegi tee merre ja jalgraja võimsasse vette. 
Js 43,16
Ära karda, usu ainult! 
Mk 5,36

20. Kolmapäev Meiegi teenime Issandat, sest tema on
meie Jumal! 
Jos 24,18
Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala
saladuste majapidajaiks. 
1Kr 4,1
Paljud, kes Jumala imelist abi on kogenud, ütlevad: “Ma ei
tea, kuidas peaksin Jumalat tänama selle armu ja abi eest,
mida Ta mulle on osutanud. Milliseid tänusõnu peaksin ütlema?” Jeesus ei oota ilusaid tänusõnu, vaid midagi hoopis
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enamat. Ta ootab sinu enda pärast, et annaksid end tervenisti
Tema juhtimise alla ja jääksid tema juurde.  Albert Soosaar
Jh 3,31-46; 1Tm 3,1-13
21. Neljapäev Meie, sinu rahvas ja su karjamaa lambad,
täname sind igavesti; me jutustame sinu kiitust põlvest
põlve. 
Ps 79,13
Rõõmuga tänage Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa
saama pühade pärandist valguse riigis. 
Kl 1,12
Sa ära Kristust unusta, Ta sündis sulle vennaks, et võtta sinult surm ja süü, tõi ohvriks iseennast. Pea ikka meeles: sinu
eest! See ärgu mingu südamest. Kas mõistad seda heldust?

KLPR 269:1
Ilm 1,(1.2)3-8; 1Tm 3,14-16
22. Reede Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke
teatavaks rahvaste seas tema teod!

Ps 105,1
Paulus kirjutab: “Me tahame evangeeliumi ka neile
kuulutada, kes teist kaugemal elavad”.

2Kr 10,16
Kiitust toome, Issand, Sulle, et Sa mõtled meile veel, ja et
meile ikka jälle kostab Sinu sõna hääl; et Sa meile usku annad, kõigest hädast välja kannad, kuni võitja hulgaga kiidame Sind lõpmata.

KLPR 184. Friedrich Wilhelm Ederberg
1Kr 2,6-10; 1Tm 4,1-11
23. Laupäev Mure mehe südames painutab teda, aga hea
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sõna teeb temale rõõmu. 
Õp 12,25
Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on
ligidal! 
Fl 4,5
Sa tunned korraga, kuidas öövarjudest sinu ligi astub Valguse Kuningas, kes kord maa läbi käis head tehes ja kes
nüüd annab sulle edasi sellesama tule, millega Tema süütab
veelgi inimeste südamed. 
Harri Haamer
4Ms 6,22-27; 1Tm 4,12-5,2
3. PÜHAPÄEV ENNE
PAASTUAEGA (SEPTUAGESIMAE)
Me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse
pärast, vaid sinu suure halastuse pärast! 
Tn 9,18
Mt 20,1-16a; Jr 9,22-23; Ps 89,20-53
Jutlus: 1Kr 9,24-27
24. Pühapäev Ma mõtlesin heas põlves olles: Mina ei kõigu iialgi! Kuid kui sa peitsid oma palge, tundsin ma hirmu. 
Ps 30,7.8
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab
armu. Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid
ülendaks omal ajal. Heitke kõik oma mure tema peale.

1Pt 5,5-7
Ükski tarkus ei aita seal, kus Sina ei valitse ega hoia. Ükski
jõud ei kaitse meid, kui Sina ei kaitse. Ükski voorus ei püsi
kindlalt, kui Sina seda ei toeta. Iseenesest oleme muutlikud
ja vankuvad, Sinu läbi aga leiame kinnitust. Leiged oleme
iseenesest, Sinu läbi aga süttime uuesti. Thomas Kempisest
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25. Esmaspäev Issand õnnistab neid, kes teda kardavad,
nii pisikesi kui suuri. 
Ps 115,13
Tulge, sest kõik on juba valmis! 
Lk 14,17
Jumal on alustanud meie juures head tööd ja Tema viib seda
edasi. Mil viisil see sünnib, see võib olla igaühe jaoks täiesti
erinev. Võivad olla rasked hetked, kus meid elukeskkonnast
justkui välja rebitakse ja asetatakse kohta, kus Jumal hakkab meiega kõnelema, kus Jumala hääl saab kuuldavaks,
kus me hakkame otsima Jumala tahtmist ja Jumala teed.

Joel Luhamets
Lk 19,1-10; 1Tm 5,3-16
26. Teisipäev Päikese tõusu ja loojaku maad sa paned
rõõmsasti hõiskama. 
Ps 65,9
Vangivalvur oli ülirõõmus, et ta kogu perega oli hakanud uskuma Jumalasse. 
Ap 16,34
Mu nimi taevas kirja pandud, ma olen lapseks arvatud;
saan Isa süles hoolsalt kantud ja hellalt Temast armastud. Ma tahan ikka Tema armus siin lapselikult hingata.
Ei muud ma oska oma rõõmus kui halastusest rääkida.

KLPR 268:1. Johann Daniel Hense
5Ms 7,6-12; 1Tm 5,17-25
27. Kolmapäev Issand, sina andsid meie isadele oma hea
Vaimu, et neid targaks teha. 
Ne 9,20
Meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid Vaimu, kes on
Jumalast, et me teaksime, mida Jumal meile armust on
andnud. 
1Kr 2,12
Sa taeva anni jagaja, meid eluteele juhata ja päästa eksitusest!
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Ei siis me usust tagane, vaid ustavalt Sind järgime ka vaevas, viletsuses. Jõua, nõua enesele, kes Su poole palvetavad,
lapse õigust ihaldavad!

KLPR 132:3. Michael Schirmer
Rm 4,1-8; 1Tm 6,1-10
28. Neljapäev Issand ütles Moosesele: “Sina räägi kõik,
mida ma sind käsin!” 
2Ms 7,1.2
Ja nüüd, Issand, lase oma sulastel täie julgusega kõnelda
sinu sõna.
Ap 4,29
Kõige kindalm kartmatuse alus on usk Jumalasse.

Osvald Tärk
1Kr 3,(1-3)4-8; 1Tm 6,11-21
29. Reede Õiglust, ainult õiglust nõua taga, et sa jääksid
elama. 
5Ms 16,20
Taotle õigust, jumalakartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust! 
1Tm 6,11
Patu riie vere väest, Issand, meist nüüd maha jäägu; taeva
õigus Sinu käest meile kalliks kuueks saagu, et see kilbiks
meie ees häda sees!

ULR 53:4. Christian Knorr von Rosenroth
Ml 3,13-18; 2Tm 1,1-12
30. Laupäev Me tahame minna koos teiega, sest me oleme kuulnud, et teiega on Jumal. 
Sk 8,23
Nende seas, kes olid pühadeks üles tulnud Jumalat kummardama, olid mõned kreeklased. Need tulid Filippuse
juurde, kes oli pärit Galilea Betsaidast, ja palusid teda:
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Isand, me tahame Jeesust näha. 
Jh 12,20-21
Hinged, võtke Jeesust nõuda, täna Tema kutsub teid! Armuaeg läeb peagi mööda, siis ei hüüta enam meid. Oh, nüüd armas Jeesus tule, vaimus meie keskel ole, oma kõrvaga nüüd
kuule meie palve õhkamist! 
LTK 5:3
1Kr 1,26-31; 2Tm 1,13-18
Piiblipüha
2. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (SEXAGESIMAE)
Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant
kõvaks. 
Hb 3,15
Lk 8,4-8(9-15); Js 55,(6-9)10-12a; Ps 128
Jutlus: Hb 4,12-13
31. Pühapäev Pisemast suuremani ahnitseb igaüks neist
omakasu, ja prohvetist preestrini petavad kõik. Ja
mu rahva vigastust ravivad nad pinnapealselt, öeldes:
Rahu, rahu!, kuigi rahu ei ole. 
Jr 6,13-14
Paulus kirjutab: “Ma ei otsi oma, vaid paljude kasu, et
nad päästetaks”. 
1Kr 10,33
Ma tunnistan ja kaeban kõik patud, Issand, Sul. Ma nende
pärast leinan, nad saatvad surma mul. Oh ole armuline! Ma
vaene, vaevaline, Sind palun: “Halasta!”

ULR 386:1. Johann Michael Dilherr
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Kuu loosung: Kui te olete palvetamas, siis andke andeks,
kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks
teile andeks teie eksimused. 
Mk 11,25
1. Esmaspäev Issand Jumal, ära hukka oma rahvast ja
oma pärisosa, kelle sa oled lunastanud oma vägevusega!

5Ms 9,26
Paulus kirjutab: „Ma olen veendunud selles, et see, kes
teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse
Jeesuse päeva.“ 
Fl 1,6
Sageli on mu kriiside põhjuseks, et ma ei usalda uskuda,
et Jumal minust hoolib. Ainus võimalus on paluda Temalt
usaldust Tema vastu. Miks ei peaks Jumal seda palvet kuulma ja sind aitama? 
Eenok Haamer
5Ms 32,44-47; 2Tm 2,1-13
2. Teisipäev Ilmamaa lõi kartma ning jäi vait, sest Jumal tõusis kohut mõistma, et päästa kõik hädalised maa
peal. 
Ps 76,9-10
Issanda silmad on õiglaste poole ja tema kõrvad on lahti
nende anumistele, aga Issanda pale on nende vastu, kes
teevad kurja. 
1Pt 3,12
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Tänu, et ma oma mured Su peal´ veeretada saan; tänu, et
mul abiks oled, kui ma elus kannatan; tänu, et kõik kasuks
tuleb, mis mu peale paned Sa; tänu, et kõik hästi läheb, kui
Su peale loodan ma. 
LTK 56:3
Hs 33,30-35; 2Tm 2,14-26
3. Kolmapäev Vägede Issand on võtnud nõuks, kes teeb
selle tühjaks? Tema käsi on välja sirutatud, kes pöörab
selle tagasi? 
Js 14,27
Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?

Rm 8,31
Jumal tahab, et Tema imeline jõud ja kirkus saaks avalikuks
kogu maailmale. See toimub inimeste kaudu, kes usuvad
Temasse. Ta ootab nüüd, et see toimuks ka sinu kaudu.
Soostu siis riskiga usus. Püüa loota ebasoodsas olukorras
ainult Temale. Sel kombel annad sa Jumalale au, rõõmustad
Teda ja teed Ta nime suureks inimeste keskel. Sa saad jälle
rikkaks ja õnnelikuks ning kogetud imed tugevdavad sinu
usku. 
Ema Basilea Schlink
Lk 6,43-49; 2Tm 3,1-9
4. Neljapäev Õige on Issand kõigil oma teedel ja vaga
kõigis oma tegudes. 
Ps 145,17
Kes ei peaks kartma sind, Issand, ning ülistama sinu
nime? Sina üksi oled püha, kõik paganad tulevad ning
kummardavad sinu ette, sest su õiged seadmised on saanud avalikuks. 
Ilm 15,4
Kui Jumalat ei ole, siis peavad meie mõtlemist juhtima ainult
empiirilised kriteeriumid, ja empiirilised kriteeriumid ei vii
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Jumalani. Kui Jumal on olemas, siis annab Ta meile märku,
kuidas sündmustevoolus ära tunda Tema kätt, ja tänu neile
märguannetele märkame Jumalat kõiges. 
Toomas Paul
1Ts 1,2-10; 2Tm 3,10-17
5. Reede Pange tähele, mida te teete, sest Issanda, meie
Jumala juures ei ole ülekohut, erapoolikust ega meelehea võtmist! 
2Aj 19,7
Kui Jeesus istus lauas Matteuse kodus, vaata, palju tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja ta
jüngritega. 
Mt 9,10
Kõige halvem inimese juures ei ole see, et ta eksib, vaid see,
et ta kord valitud vale teed mööda jonnakalt edasi trügib.

Joosep Tammo
2Tm 3,10-17; 2Tm 4,1-8
6. Laupäev Taavet ütles oma pojale Saalomonile: „Issand
Jumal ei jäta sind maha ega hülga sind, kuni kõik tööd
Issanda koja teenistuseks on lõpetatud.“ 
1Aj 28,20
Küll Issand annab sulle arusaamist kõiges. 
2Tm 2,7
Et võiksime Jumalast õigesti mõtelda, peab meie mõtlemine saavutama hoopis uue kvaliteedi. Jumalast saame õigesti mõtelda ainult siis, kui Ta ise meie mõtlemist suunab.

Albert Soosaar
Mt 13,31-35; 2Tm 4,9-22
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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
Mk 8,31-38; Am 5,21-24; Ps 31
Jutlus: 1Kr 13,1-13
7. Pühapäev Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära
toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma kõigil oma
teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks! 
Õp 3,5-6
Kristus ütleb: „Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu
oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge.“ 
Jh 15,4
Sa elad! Mulle anna Su elust osa ka. Oh viinapuu, mind kanna kui haljast oksa Sa ja anna Vaimu toitu ning kasvamise
jõudu, sest Sa mind istutand.

KLPR 110:5. Friedrich Adolf Lampe
8. Esmaspäev Nad läksid oma telkide juurde rõõmsatena
ja heas meeleolus selle hea pärast, mida Issand oli teinud
oma sulasele Taavetile ja oma Iisraeli rahvale. 1Kn 8,66
Kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste
tänu kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks.

2Kr 4,15
Au Isale, maa ja taeva loojale! Kiitus Pojale, igaviku toojale! Vägi Pühale Vaimule, meie elu uuendajale! Kirkus olgu
Sinule, Kolmainus Jumal, kelle pühadust kuulutab kogu
loodu ja halastust imetleb inimsugu! 
Ove Sander
Lk 13,31-35; Tt 1,1-9
9. Teisipäev Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad
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neile nende roa omal ajal; sina avad oma käe ja täidad
kõik, mis elab, hea meelega. 
Ps 145,15-16
Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu
aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole
palju enam väärt kui nemad? 
Mt 6,26
Kas on linnukesel muret, kust ta saab, mis ta sööb? Kas ta nälga sureb? Tema loodab Looja peale, hüppab seal oksa peal,
rõõmsalt tõstab hääle.  KLPR 357:4. Laurentius Laurenti
Lk 5,33-39; Tt 1,10-16
Algab kannatusaeg
10. Kolmapäev Issand, sa kuuled vara mu häält, vara ma
valmistun sinule ja olen valvel. 
Ps 5,4
Vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus
ning läks tühja paika ja palvetas seal. 
Mk 1,35
Igapäevane süvenemine evangeeliumisse ja palvetele keskendumine mõjutavad tuntavalt meie sisemist elu. Meie sisemine
elu on otsekui püha ruum, mis peab olema hästi sisustatud ja
korrastatud. Palvetamine kujundab meie sisemuses koha, kus
võime vastu võtta Jumalat otsivaid inimesi.  Henri Nouwen
Mt 6,16-21; Tt 2,1-10
11. Neljapäev Ma tahan laulda Issandale, et ta mulle on
head teinud. 
Ps 13,6
Maarja ütles: „Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim
hõiskab Jumala, minu Päästja pärast.“ 
Lk 1,46-47
Peale tänu on sul väga raske tuua Jumalale midagi, mis tegelikult oleks sinu oma. Kui iisraeli mees tõi ohvriks talle,
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siis oli see Jumala oma, kui ta andis leiba vaesele, siis oli
see Jumalalt talle antud, kui ta ulatas külma vee karika, pidi
ta selle kusagilt võtma. 
Osvald Tärk
Kl 3,(5-7)8-11; Tt 2,11-15
12. Reede Selle asemel et neile öelda: „Teie ei ole minu
rahvas“, öeldakse neile: „Elava Jumala lapsed.“ Ho 2,1
Kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada
Jumala lasteks. 
Jh 1,12
Siin lapsed armust vastu võetud, seal Kristusega pärijad!
Oh seda nime igatsetut! Oh seda osa õndsamat! See on, mis
meie süda nõuab, ja üliväga ihaldab, kui viimaks Vaimus
elu leiab ja pärandusest osa saab.

KLPR 166:1. Carl J. Philipp Spitta
Rm 7,14-25a; Tt 3,1-15
13. Laupäev Kohus taotleb jälle õigust ja selle järgi käivad kõik, kes on õiglased südamelt. 
Ps 94,15
Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest
nemad saavad küllaga. 
Mt 5,6
Kui sa näed maailmas pimedust ja pattu, siis küsi endalt: kas
mina olen valguse kandja? 
Osvald Tärk
Tn 5,1-7.17-30; Fm 1-25

14. Pühapäev Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees
ma peaksin värisema? 
Ps 27,1
Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.

Fl 4,13
Usklikul on meeleheitele kindel vastumürk - usk.

Toomas Paul
15. Esmaspäev Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma
ainult head, aga mitte kurja? 
Ii 2,10
Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te
suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda. 
1Kr 10,13
Tuleb meeles pidada, et Jumal näeb, mis juhtub. Ta võib
seda takistada, ja kui Ta seda ei tee, siis tähendab see, et
sündmusel on mõte, et Tal on kuskil mulle tundmatus kontekstis positiivne ülesanne. Ja palvest ammutame jõudu katsumust välja kannatada. 
Fanny de Sivers
2Ts 3,1-5; Mk 11,1-11

1. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (INVOCAVIT)
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks
kuradi teod. 
1Jh 3,8b
Mt 4,1-11; 1Ms 3,1-19(20-24); Ps 91
Jutlus: Hb 4,14-16

16. Teisipäev Mina teen teiega igavese lepingu.  Js 55,3
Issand Jeesus võttis karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: “See karikas on uus leping minu veres.”  1Kr 11,25
Jeesus Kristus, Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kandsid ja iseennast meie eest ristil ohvriks andsid. Me palume
Sind, puhasta meid oma ihu ja vere sakramendi läbi kõigest
patust ja kinnita meid uueks eluks õiges usus, armastuses
ning tõsises sõnakuulmises, et meil ükskord oleks osa Sinu
igavesest taevariigist ja me Sind rõõmuga kiidaksime ja
austaksime, kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed
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igavesti. 
Ii 1,1-22; Mk 11,12-25

Agenda palve

17. Kolmapäev Issand annab andeks igaühele, kes valmistab oma südant otsima Jumalat. 
2Aj 30,18.19
Seal oli mees, Sakkeus nimi; see oli tölnerite ülem, ja ta
oli rikas. Ta püüdis näha saada Jeesust, kes ta on.

Lk 19,2-3
Tõeluse nägemiseks tuleb paluda Jumala abi. Peab kõigepealt tahtma näha Jumalat, tajuda Tema loomingut õiges
valguses, ära tunda ka iseennast ja kogu inimkonda sellisena, nagu see on algselt mõeldud. Nägemine - sügav põhjalik nägemine - iseloomustab intensiivset jumalikku elu.

Fanny de Sivers
5Ms 8,11-18; Mk 11,27-33
18. Neljapäev Jutustage paganate seas tema au, tema
imeasju kõigi rahvaste seas! 
Ps 96,3
Paulus ja Barnabas kuulutasid, mis suuri asju Jumal oli
teinud, olles nendega, ja et ta oli avanud paganatele usu
ukse. 
Ap 14,27
Ma kummardan Sind, Armuvägi, mis Jeesuses end ilmutand. Ma astun armastuse ligi, mis põrmu peale halastand: mu oma mõte ära kaob ja armumerre üksi vaob.

KLPR 264:1. Gerhard Tersteegen
Jk 4,1-10; Mk 12,1-12
19. Reede Vaeslaste isa ja lesknaiste asjaajaja on Jumal oma
pühas elamus. Jumal paneb üksildased elama majadesse
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ja viib välja vangid jõukale elujärjele. 
Ps 68,6-7
Jeeus Kristus ütleb: “Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” 
Mt 25,40
Kaastunne erineb haletsusest. Haletsemine tähendab distantsi, teatud alavääristavat suhtumist. Ka mina olen toiminud tihti haletsemisest lähtuvalt. Kui ma liigun tänavail,
poetan mündi kerjuse mütsi, ometi ei vaata talle otsa, ei istu
tema kõrvale, et elu üle vestelda. Ma kiirustan, mul ei ole
aega pöörata tähelepanu mehele, kes end minu poole küünitab. Korvan oma tähelepanu rahaga, ja see annab mulle hea
ettekäände peatumatult edasi tõtata. 
Henri Nouwen
Hb 2,11-18; Mk 12,13-17
20. Laupäev Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su
Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed! 
Jos 1,9
Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja
armastuse ja mõistlikkuse vaimu. 
2Tm 1,7
See on esimene õpetus, et meie ei pea Jumala Sõnast pahanduma, vaid seda kindlasti uskuma, näigu see vahel ka imeline, petlik või lausa võimatu. Olgem kindlad: kui Jumal on
seda rääkinud, siis peab see ka sündima! Ärgu ükski küsigu,
kas see on võimalik, vaid vaadaku ainult, kas Jumal on seda
öelnud. On aga Jumal midagi öelnud, siis on Ta ka nii vägev
ja tõeline, et suudab seda teha. 
Martin Luther
Rm 6,12-18; Mk 12,18-27
Palvepäev tagakiusatud kristlaste eest
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2.
PAASTUAJA
PÜHAPÄEV
(REMINISCERE)
Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

Rm 5,8
Mk 12,1-12; Js 5,1-7; Ps 123
Jutlus: Rm 5,1-5(6-11)
21. Pühapäev Jõgi oma harudega rõõmustab Jumala linna ja Kõigekõrgema pühi elamuid. Jumal on tema keskel, ei ta kõigu. 
Ps 46,5-6
Jeesuse Kristuse läbi ehitatakse teidki üheskoos Jumala
eluasemeks Vaimus. 
Ef 2,22
Hooneks valmistada Sulle tahan oma südame. Too nüüd
puhtust, vagust mulle, püha elupäikene! Armas Jeesus, ise
tule, südamesse asu mulle!

KLPR 30:4. Carl Peter Ludwig Maurach
22. Esmaspäev Me oleme võõrad su ees ja majalised,
nõnda nagu kõik meie vanemad. Meie päevad maa peal
on otsekui vari ja lootust ei ole. 
1Aj 29,15
Meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast.

Hb 13,14
Harjuge mõttega, et maisel päeval on piirid. Need piirid ei
näita meie kurba lõppu, vaid uusi avarusi. Piiride taga ei ole
tühjus, vaid kohtumine Jumalaga. 
Joosep Tammo
1Ms 37,3-4.12-14.23-35(36); Mk 12,28-34

võrsuda õigust ja kiitust kõigi rahvaste ees. 
Js 61,11
Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse
vilja. 
2Kr 9,10
Meie, kristlased, pole sõltuvad ei heast ega kurjast ilmast,
vaid Jumala armust. See teadmine teeb meid vabaks ja õnnelikuks ka Tema käest oma igapäevast leiba paludes.

Harri Haamer
Ii 2,1-10; Mk 12,35-40
24. Kolmapäev Ära heida mind ära oma palge eest ja ära
võta minult ära oma Püha Vaimu! 
Ps 51,13
Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. 
1Ts 5,9
Kui Jumal on meie pärast andnud oma Poja ega ole Talle
heitnud armu, siis ei või Ta meile kurja soovida. Ta ei või
tahta meie hukkumist, kui Ta kasutab kõige kallimaid vahendeid, et kinkida meile elu. 
Martin Luther
Jh 16,29-33; Mk 12,41-44

23. Teisipäev Nii nagu maa toob esile oma kasvud ja aed
laseb võrsuda oma külvi, nõnda laseb ka Issand Jumal

25. Neljapäev Sõna ei ole veel mu keelel, kui ennäe - sina,
Issand, tead selle kõik ära. 
Ps 139,4
Jeesus ütleb: „Kui te palvetate, siis ärge palju lobisege,
nõnda nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid kuuldakse nende sõnaohtruse tõttu. Teie Isa teab, mida te vajate, enne kui te teda palute.“ 
Mt 6,7-8
Kõik Tema hooleks anna, Ta targasti kõik teeb; ja sa võid
imeks panna, kuis kõik sul korda läeb! Küll mureorust läbi
ja üle muremäest sind aitab imeabi, mis tuleb Tema käest.
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KLPR 342:7. Paul Gerhardt
1Jh 1,8-2,2(3-6); Mk 13,1-13
26. Reede Häda neile, kes on iseenese silmis targad ja
iseenese meelest arukad! 
Js 5,21
Kui ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike
ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust
ühtigi. 
1Kr 13,2
Nüüd vaibu, uhke meel ja mõte, kui Looja ette astud sa; Ta
kõike näeb, mu silmil kate, mis homme toob, mul teadmata!
Mul püha värin südames, kui, Issand, põlvitan Su ees!

KLPR 367:1. Einar Kiviste
2Kr 13,3-9; Mk 13,14-23
27. Laupäev Mida sina, Issand, õnnistad, see jääb igavesti õnnistatuks. 
1Aj 17,27
Õnnistage - sest õnnistamiseks te olete kutsutud -, et ka
teie võiksite pärida õnnistuse. 
1Pt 3,9
Püüa vaadata inimesele otsa, et märgata, mida talle ütelda.
Miks peaksin midagi ütlema? Aga üks heatahtlik sõna suudaks teda rõõmustada, miks peaksid selle ütlemata jätma?
Jeesus vaatab ka sulle otsa, tõsta silmad üles ja pane tähele
Tema julgustavat sõna. Su päev saab päästetud.

Eenok Haamer
Gl 2,16-21; Mk 13,24-37
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3. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (OCULI)
Aga Jeesus ütles: “Ükski, kes on pannud käe adra külge ja
siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!” 
Lk 9,62
Lk 9,57-62; 1Kn 19,1-8(9-13a); Ps 141
Jutlus: Ef 5,1-8a
28. Pühapäev Mina olen Issand, su Jumal, kes kinnitab
su paremat kätt, kes sulle ütleb: “Ära karda, mina aitan
sind!” 
Js 41,13
Siimona ämm lamas maas palavikus, ja varsti öeldi Jeeusele seda. Ja ta läks tema juurde ja aitas ta üles, kinni
hakates ta käest. Ja palavik lahkus temast.  Mk 1,30-31
Kinnita meid, armas Jeesus, aita, kui on häda käes! Tee
meid targaks, Sinu valgus olgu vägev südames. Anna mulle
oma armu, siis mu süda tunneb rõõmu.

ULR 263:6. Peter Lackmann
29. Esmaspäev Karista mind, Issand, aga õiglaselt, mitte
oma raevus, et sa mind täiesti ei hävitaks. 
Jr 10,24
Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm,
vaid toob kurvastust; aga hiljem see annab õiguse
rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. Hb 12,11
Issand, tee minu elu korda ja anna mulle teada, mida ma
pean Sinu tahtmise järgi tegema. Lase mind oma ülesannet
täita nii, nagu see on vajalik ja minu hinge edasiminekuks
kasulik. 
Aquino Thomas
Lk 14,(25-26)27-33(34-35); Mk 14,1-11
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Kuu loosung: Jeesus Kristus ütleb: „Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu
armastusse!“ 
Jh 15,9
1. Teisipäev Olge kindlad, ja saagu tugevaks südamed
teil kõigil, kes ootate Issandat! 
Ps 31,25
Kes peab vastu lõpuni, see pääseb. 
Mk 13,13
Üle kõige valu hüüan ma, üle viletsuste tänuga: Selle kõige
läbi elule valmistab mind Elu endale. 
Arved Paul
Ii 7,11-21; Mk 14,12-16

Jumala kojas pole vaja publikut. Siin on igaüks kaasatöötaja.

Osvald Tärk
Mt 13,44-46; Mk 14,17-25
3. Neljapäev See olen mina, õiguse kuulutaja, võimas
päästma! 
Js 63,1
Ühe õigusteo läbi on kõigile inimestele saanud
õigekssaamine eluks.
Rm 5,18
Kes loobub Sõnast ja otsustab ainult oma tunnete järgi, see
tunneks ainult surma, ja mitte elu. Seepärast ei tohi sellises
hädas otsustada selle järele, mida me näeme ja tunneme silmadega, vaid selle järele, mida kuuleme Sõnas: mina näen,
et pean surema, aga mul on Issanda Kristuse tõotus ja Sõna,
et ma Tema kaudu pean jälle elama; sest patt, mille pärast
pidin kannatama igavest surma, on Kristuse läbi kõrvaldatud
ja makstud - ning Jumal on mulle armuline ja kingib igavese
elu Tema surma ja ülestõusmise pärast. 
Martin Luther
Mt 19,16-26; Jh 14,1-14
Ülemaailmne naiste palvepäev

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

Js 52,7
Teie kingadeks jalas olgu valmidus rahuevangeeliumi
kuulutamiseks.
Ef 6,15

4. Reede Sina üksi tunned kõigi inimlaste südameid.

1Kn 8,39
Meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes
meid on armastanud ja armust meile andnud igavese
julgustuse ja hea lootuse, julgustagu teie südant ja kinnitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas.  2Ts 2,16-17
Armuline Jumal, luba meil taibata, mis on kõige olulisem meie
elu ja igaviku jaoks. Selleks on pattude andeksandmine, mis
ühendab meid jäädavalt Sinuga. Anna helduses, et võtaksime
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Sind vastu oma Päästja ja Lunastajana. Siis ei lahku me tühjekäsi, vaid Jumala rahu saab meie pärisosaks. 
Ove Sander
Mt 10,34-39; Jh 14,15-26
5. Laupäev Ma ütlesin: „Ma olen asjata vaeva näinud,
kulutanud oma jõudu kasuta ja tühja. Ometi on mu õigus Issanda käes ja mu töötasu on mu Jumala juures.“

Js 49,4
Jeesus ütles: “Nõnda on Jumala riik: nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama ja ärkab
üles öösel ja päeval, ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea, kuidas. Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea
sees.” 
Mk 4,26-28
Meie usuelu alus ei seisne mitte selles, mida meie oleme
teinud, vaid selles, mida Jumal on teinud. 
Osvald Tärk
Gl 6,(11-13)14-18; Jh 14,27-31

ise täidan, ja tee minus ja minu läbi seda, mida Sina tahad.

Jörg Zink
7. Esmaspäev Sa pead oma isa ja ema austama.

2Ms 20,12
Olge tänulikud oma vanematele, sest see on meelepärane Jumala silmis. 
1Tm 5,4
Nii tuleb noort rahvast õpetada, et nad oma vanemaid silmas
peaksid otsekui Jumala asemikke ja nõnda mõtleksid neist,
kuigi need vanemad võivad olla halvad, vaesed, hädised või
veidrad, ent nad on sellele vaatamata isa ja ema, kes Jumalast
antud. Puudustele ja vigadele vaatamata ei ole nende au neilt
võetud. Seepärast ei tule arvestada nende isikut, nagu nad on,
vaid Jumala tahet, kes nõnda on loonud ja korraldanud.

Martin Luther
Jh 6,26-35; Jh 15,1-8

6. Pühapäev Jumalal on ju võimus aidata või panna komistama. 
2Aj 25,8
Kristus Jeesus on meie lootus. 
1Tm 1,1
Issand, anna sel vaibuda, mida Sa ise minus ei räägi, peate
see, mida Sa ise ei liiguta. Võta Sina see koht, mille nüüd

8. Teisipäev Issand ütleb: “Ma ma olen armuline, kellele
olen armuline, ja halastan, kelle peale halastan.”

2Ms 33,19
Paulus kirjutab: „Ma olen tänulik Kristusele Jeesusele,
meie Issandale, kes on mu teinud vägevaks sellega, et ta
oma teenistusse pannes on pidanud ustavaks mind, endist Jumala teotajat ja tagakiusajat ja julmurit. Kuid ta
on mu peale halastanud, sest uskmatuses ma tegutsesin
arutult.“ 
1Tm 1,12-13
Sa tead, et Jumal on sinu Isa, ent sa ei leia enam teed Tema
juurde. Mõtled, et üleastumine on liiga suur Jumala ja inimestegi ees. Aga Jumal kutsub sind üles: “Tunnista oma
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4. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (LAETARE)
Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega
sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab
palju vilja. 
Jh 12,24
Jh 12,20-26; Js 54,7-10; Ps 132
Jutlus: 2Kr 1,3-7

Märts

Märts

üleastumist!” See on tõeline, see on julge, see on alandlik.
See ülestunnistamine on võti, mis avab isesüdame ja lubab
Tema armul voolata sinu sisse. Üleastumise tunnistamine
avab sinule ka ligimeste südamed, nende omad, kelle vastu sa oled eksinud. Kui armurikas on Jumala pakkumine!

Ema Basilea Schlink
Ii 9,14-23.32-35; Jh 15,9-17
9. Kolmapäev „Otsekui uus taevas ja uus maa, mis ma
teen, püsivad minu palge ees“, ütleb Issand, „nõnda püsib ka teie sugu ja teie nimi.“
Js 66,22
Jeesus ütleb: „Põrgu väravad ei saa minu kogudusest
võitu.“ 
Mt 16,18
Issand Jeesus Kristus, Sa oma koguduse Issand ja pea, me täname Sind, et Sa oma kogudust siitsaadik kõigis tormides ja
kiusatustes armulikult oled kaitsnud ja varjanud. Me palume
Sind: võta ta ka edaspidi oma hoole alla, et ta kõigis hädaohtudes püsima jääks ja viimaks kõigest selle aja viletsusest
Sinu ausse ülendatakse, kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga, üks
tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesti. 
Agenda palve
Jh 15,9-17; Jh 15,18-16,4
10. Neljapäev Joosep ütles Potifari naisele: “Kuidas tohiksin siis teha suurt kurja ja pattu oma Jumala vastu?”

1Ms 39,9
Kristus on aga Jumala koja üle kui ustav Poeg.  Hb 3,6
Meil Kristus on aluseks seatud, teist alust ei ollagi saa. Ta
elavaks kiviks on saanud ja meidki teeb elavaks Ta. Ta tahab
meid vormida, muuta ja hoonesse laduda siis; meid üksteise
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külge nii liita, et kaoksid kõik vaenud ja riid.

KLPR 240:1-2. Elvi Vares
2Kr 4,11-18; Jh 16,5-15
11. Reede Mina olen Issand ja kedagi teist ei ole. Mina
valmistan valguse ja loon pimeduse, mina annan õnne ja
toon õnnetuse, mina, Issand, teen seda kõike.  Js 45,6-7
See, kes ütles: “Pimedusest paistku valgus!”, on Jumal,
kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. 
2Kr 4,6
Seal, kus meie inimestena hakkame Jumalat otsima, on tegelikult Jumal meid otsinud. 
Joel Luhamets
Jh 16,16-23a; Jh 16,16-24
12. Laupäev Jumal, sina teed mind jälle elavaks ja tõmbad mind jälle üles maa sügavustest. Sina teed mind
suureks ja trööstid mind. 
Ps 71,20-21
Aga tuult nähes lõi Peetrus kartma ja hüüdis uppuma
hakates: “Issand, päästa mind!” 
Mt 14,30
Jumala kavatsustesse kuulub sageli ootamine, kuni häda
meie elus on tõusnud haripunkti. Nii tegi Jumal ka jüngritele, kui need olid suures kimbatuses, merehädas. Jumal
oleks võinud vaigistada esimesed lained, mis tõusid. Aga
siis ei oleks jüngrid õppinud tundma Kristuse väge ja kirkust. 
Ema Basilea Schlink
Jh 14,15-21; Jh 16,25-33

– 45 –

Märts

Märts

5. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (JUDICA)
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et
ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest.  Mt 20,28
Mk 10,35-45; 1Ms 22,1-13; Ps 102
Jutlus: Hb 5,7-9

teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. 
Fl 4,7
Kes on mu ees? Kes on mu taga? Kes on mu all? Jumal ja
Issand. Kes on mu kohal? Vägevad kolm: Isa ja Poeg ja rahu
Vaim. 
Keldi palve
Ii 19,21-27; Jh 17,9-19

13. Pühapäev Issand, ma olen oma riiuasja sinule avaldanud. 
Jr 11,20
Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati; ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle
hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. 
1Pt 2,21.23
Ma ei palu jõudu, et olla parem oma vendadest, vaid selleks,
et võiksin võidelda oma halvima vaenlase, iseendaga. 

Siuu-indiaanlaste palve

14. Esmaspäev Parem on pelgupaika otsida Issanda juures kui loota inimeste peale. 
Ps 118,8
Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust
saaksime ja armu abiks leiaksime õigeks ajaks! Hb 4,16
Eksib see, kes kujutleb, et olla taevas on tuleviku probleem.
Taevas elamise algus on siin ja täna. 
Eenok Haamer
Ef 2,11-16; Jh 17,1-8

16. Kolmapäev Ära kavatse kurja oma ligimese vastu,
kui ta elab usaldavalt su juures! 
Õp 3,29
Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele.

Gl 6,10
Usk ja armastus on kristlase olemus. Usk võtab vastu ja armastus annab; usk toob inimese Jumala juurde ja armastus
viib ta inimese juurde; usu läbi saab ta osa Jumala heategudest ja armastusega teeb ta head teistele inimestele.

Martin Luther
Hb 9,11-15; Jh 17,20-26

15. Teisipäev Nõnda nagu kotkas oma pesakonda lendu
ergutades hõljub kaitstes oma poegade kohal, nõnda
laotas Jumal oma tiivad, võttis oma rahva, ja kandis
teda oma tiivasulgedel. 
5Ms 32,11
Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab
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17. Neljapäev Ära ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi,
sest abimeest ei ole! 
Ps 22,12
Jeesus ütleb: „Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse!“ 
Jh 14,1
Mind raputagu tuuled, tormid üha, kui aga Sina nendes saadad mind! Las kosta kaasa metsa, mere müha, ses kõiges,
Looja, kiidan Sind. 
Arved Paul
Jr 15,15-21; Mk 14,26-31
18. Reede Otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega
lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja
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sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu
suust. 
Js 55,10-11
Jeesus ütles: “Aga kes heasse mulda külvati, on need,
kes sõna kuulevad ja vastu võtavad ja vilja kannavad.”

Mk 4,20
Meie maailm muutub teistsuguseks, meie väärtushinnangud
muutuvad teistsuguseks, meie suhtumine muutub teistsuguseks, kui Kristus tuleb meie ellu. Seal, kus Jumal teeb meie
juures tööd, sünnib alati midagi hämmastavat.

Joel Luhamets
Hb 10,1.11–18; Mk 14,32–42
19. Laupäev Ära karda, sest sa ei jää häbisse.  Js 54,4
Kes kannatab kristlasena, ärgu häbenegu, vaid andku
Jumalale au selle nimega! 
1Pt 4,16
Mis Jumal teeb, on ikka hea, see lootus ei tee häbi. Kui
tuleb minna eluteel ka murest, surmast läbi, mind heldesti
ja kindlasti mu Isa süles kannab. Ta andku mis Ta annab!

KLPR 358:3. Samuel Rodigast
Lk 18,31-43; Mk 14,43-52
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
Jh 12,12-19; Js 50,4-9; Ps 88
Jutlus: Fl 2,5-11

tunneme oma süütegusid: vastuhakk ja Issanda salgamine! 
Js 59,12-13
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
Jumal toidab meid jätkuvalt. Öeldakse, me kõik oleme pattu teinud ja Jumala aust ilma, meie süütegude tõttu haavati
Teda, oleme justkui Jumala vaenlased. Ometi kutsub Ta meid
ka täna oma lauale ja toidab meid jälle. 
Joel Luhamets
21. Esmaspäev Tõesti, see on Jumal, meie Jumal ikka ja
igavesti, tema juhatab meid surmast üle. 
Ps 48,15
Seepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud
põlved ja õgvendage teerajad oma jalgadele.

Hb 12,12-13
Meie elu pole mitte vaga olemine, vaid vagaks saamine.
Mitte terve olemine, vaid terveks saamine. Mitte rahu, vaid
harjutamine. Me pole midagi, kuid võime millekski saada.

Martin Luther
Mt 26,6-13; Mk 14,53-65

20. Pühapäev Meie üleastumised on meiega kaasas ja me

22. Teisipäev Sinul, Issand, on kuningriik ja sa oled ennast tõstnud kõigile peaks. 
1Aj 29,11
Jeesust näeme me tema surma kannatamise läbi au ja
austusega ehitud. 
Hb 2,9
Ma laskun põlvili Isa silma ees, kes mind on loonud, Poja
silma ees, kes minu eest suri, Püha Vaimu silma ees, kes mind
on puhastanud armastuse ja heasoovlikkusega.  Keldi palve
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Ii 38,1-11; 42,1-6; Mk 14,66-72
Katkematu palveahela Eesti palvepäev
23. Kolmapäev Täna, kui te kuulete ta häält, ärge tehke
kõvaks oma südant. 
Ps 95,7-8
Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad.  Jk 1,22
Sellepärast virgu varmalt ja võitlusele tõtta kärmalt: aeg loetud tunnid loovutab. Vaimurelvad pane vööle ja Isa nimel asu
tööle, püüd kindel sihi saavutab. On võideldes jõud nõrk, sind
paelub patuvõrk, Isa palu, et lõpule viiks Ta su töö veel enne
kui uus saabub öö.  KLPR 401:2. Helene Ranna (Tamberg)
Lk 22,1-6; Mk 15,1-15
SUUR NELJAPÄEV
Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja
armuline on Issand. 
Ps 111,4
Jh 13,1-15(34-35); 2Ms 12,1.3-4.6-7.11-14; Mk 15,16-23
Jutlus: 1Kr 11,23-26
24. Neljapäev Jumal on mind teinud viljakaks mu viletsusemaal. 
1Ms 41,52
Jeesus ütles jüngritele: «Mu hing on väga kurb surmani.
Jääge siia ja valvake!» 
Mk 14,34
Sa vägev valumees, Sa rändad surma rada; Sind, Jeesus, täname, et kannad meie häda. Suur Sinu kurvastus, Su ahastus
ja hirm, Su vermed verised, ränk Sinu ristisurm. 

KLPR 78:1. Adam Thebesius
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SUUR REEDE
Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks,
vaid et tal oleks igavene elu. 
Jh 3,16
Jh 19,16-30; Js (52,13-15) 53,1-12; Mk 15,24-41
Jutlus: 2Kr 5,(14b-18)19-21
25. Reede Ma laulan Issanda heldusest igavesti, ma kuulutan oma suuga su ustavust põlvest põlve. 
Ps 89,2
Jumal lepitas Kristuses maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna. 
2Kr 5,19
Sa ära Kristust unusta, Ta sündis sulle vennaks, et võtta sinult surm ja süü, tõi ohvriks iseennast. Pea ikka meeles: sinu
eest! See ärgu mingu südamest. Kas mõistad seda heldust?

KLPR 269:1. Endel Mets
26. Laupäev Jumal, olgu nüüd su kõrv tähelepanelik
ja su silmad lahti kuulma oma sulase palvet, mida ma
nüüd sinu ees palvetan päevad ja ööd. 
Ne 1,6
Jeesus palus: “Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille sina
andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie!” Jh 17,11
Rasket pattu olen teinud, hukatuse teed ma käinud, seda
nuttes tunnistan. Aga rutates ma tulen, põlvili Su ees ma
olen, Sinu armu ihaldan. Ole jälle armuline - palun mina,
hädaline! 
ULR 378:4. Johannes Röling
1Pt 3,18-22; Mk 15,42-47
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1. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla
võtmed! 
Ilm 1,18
Mk 16,1-8; 1Sm 2,1-2.6-8a; Mk 16,1-8
Jutlus: 1Kr 15,1-11

mõtleme ikkagi tema põrmule ja hauaplatsile surnuaial. Ka
mahajäetud või korrastamata hauaplats ei sunni meid mõtteid muutma. Teame, et sinnagi on inimese põrm maetud.
Üksainus kord kogu maailma ajaloos on juhtunud see ime,
et inimesed hauale tulles ei ole maetut sealt leidnud. See oli
ülestõusmispüha hommikul. 
Albert Soosaar

27. Pühapäev Läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind, need viigu mind su hoonetesse. 
Ps 43,3
Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest. 
1Kr 15,20
Et Jeesus üles tõusnud on suures aus ja väes, mind surma
paeltest päästnud, siis mul on elu käes! Ei keegi süüdistada
saa mind ja hukka mõista - mu Jeesus maksis kõik.

KLPR 110:3. Friedrich Adolf Lampe

29. Teisipäev Ma kipun su tiibade varju, kuni õnnetus
möödub. 
Ps 57,2
Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg
ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus,
sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: “Rahu teile!” 
Jh 20,19
Nutukülvist rõõmuvilja annab Jumal lõigata, mureäkkel
hingevälja laseb Tema harida. Pikne õhu puhtaks teeb, taeva
all kui välku lööb. Haavad, mida sõjad saatvad, rahu ajal
paranevad. 
ULR 506:2
1Kr 15,20-28; 1Pt 1,1-12

2. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Lk 24,13-35; Js 25,8-9; Mk 16,9-20
Jutlus: 1Kr 15,12-20
28. Esmaspäev Elusta meid, siis me kuulutame sinu
nime! 
Ps 80,19
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1,10
On üks koht, kust otsitav pole iialgi lahkunud - see on surnuaed. Hauakivid neisse raiutud nimedega kinnitavad, et
mulda sängitatud põrmud on alles, kuigi mitte niisugustena, nagu nad kord olid. Ka siis, kui mõni lahkunu on jätnud selge tunnistuse, et ta oma Issanda juurde koju läheb,

30. Kolmapäev Sinul, Issand, on õigus, aga meil on häbi
silmis. 
Tn 9,7
Jeeus ütles: „Inimesel oli kaks poega ja ta astus esimese juurde, öeldes: “Poeg, mine täna tööle viinamäele!”
Kuid too kostis: “Ei taha!”, ent hiljem ta kahetses ja
läks.“ 
Mt 21,28-29
Halastaja Jumal, me tunnistame, et Sinu kutse pole kaugeltki mitte alati leidnud tähelepanu ja järgimist. Ikka on inimeste huuled kuuldavale toonud tuhandeid valesid, et öelda
Sulle “ei”. Issand, me imetleme Su pikka meelt, mis meid
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endid on Sinu juurde kandnud ning palume usuvaimu, et
jääda Sinu armusse. 
Ove Sander
1Kr 15,35-49; 1Pt 1,13-16
31. Neljapäev Jumal, ära lase mu südant pöörduda paha
asja poole. 
Ps 141,4
Kes oskab teha head, aga ei tee, sellele on see patt.

Jk 4,17
Issand Jeesus, hoia meid enda küljes! Ärgu ükski asi lahutagu meid täna Sinust! Anna meile osa oma väest ning tee
meie elu viljakandvaks armastuses! 
Toomas Paul
1Kr 15,50-57; 1Pt 1,17-21

APRILL
KUU LOOSUNG: Teie aga olete valitud sugu, kuninglik
preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite
tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. 1Pt 2,9
1. Reede Sind, Issand, ma ülistan, sest sa oled mind toonud välja hädast. 
Ps 30,2
Otsekui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on
meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. 
2Kr 1,5
Kristus ei nõua meilt midagi sellist, mille täitmiseks Ta ise
jõudu ei anna. 
Osvald Tärk
1Kr 5,6b-8; 1Pt 1,22-2,3
2. Laupäev Jääge vaikseks ja teadke, et mina olen Jumal!

Ps 46,11
Jeesus ütles neile: “Tulge omaette üksildasse paika ja
puhake pisut!”, sest tulijaid ja minejaid oli palju ja neil
polnud parajat aega süüagi. 
Mk 6,31
Ma jätan oma ekslevad mõtted ja annan ennast Sinule, Issand. Vajun Sinusse nagu suurde kätte. 
Jörg Zink
2Tm 2,8-13; 1Pt 2,4-10
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2. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV
(QUASIMODOGENITI)
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes
oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks
lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist.

1Pt 1,3
Jh 20,19-29; Js 40,26-31; Ps 122
Jutlus: 1Pt 1,3-9
3. Pühapäev Issand on meie kohtumõistja, Issand on
meie käsuandja, Issand on meie kuningas, tema päästab
meid. 
Js 33,22
Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest
hoiab. 
2Ts 3,3
Ärgem unustagem, et mitte keegi teine ei võta meid nii tõsiselt kui Jumal. Mitte keegi teine ei kaitse meid nii nagu
Tema. Isegi kui meie Teda ei märka, on Tema meid märganud. 
Joosep Tammo
4. Esmaspäev Nõnda nagu ma valvasin neid, et kitkuda
ja maha kiskuda, purustada, nõnda ma valvan neid, et
üles ehitada ja istutada, ütleb Issand. 
Jr 31,28
Paulus kirjutab: „Mina istutasin, Apollos kastis, kuid
Jumal laskis kasvada.“ 
1Kr 3,6-7
Meie hinge vara, hilja püha seemet külvad Sa, tahad, et me
kannaks vilja usus armastusega; ise kasvatad ja kastad sõnaseemet Vaimuga, hoiad teda armuga, mis on langend, üles
tõstad. Sellepärast tänuga kummardab Sind ilmamaa.

KLPR 391:3. Georg Kiviste
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1Ms 32,22b-32; 1Pt 2,11-17
5. Teisipäev Issand on mind päästnud, seepärast laulgem
ja mängigem Issanda kojas! 
Js 38,20
Tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda
Jeesuse Kristuse läbi! 
1Kr 15,57
Jumal juhib maailma nii imelisel viisil, et seal, kus arvatakse olevat surm ja kurat, seal on Ta kõige lähemal.

Martin Luther
Ii 42,7-13(14-17); 1Pt 2,18-25
6. Kolmapäev Issanda Jumala Vaim on mind läkitanud
trööstima kõiki leinajaid. 
Js 61,1.2
Kui Jeesus nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud,
näitas ta end esmalt Maarja Magdaleenale, kellest ta oli
seitse kurja vaimu välja ajanud, ja too läks ja kuulutas
neile, kes olid tulnud koos temaga, kui nad leinasid ja
nutsid. 
Mk 16,9-10
Halleluuja, haud on tühi! Ära leina asjata, vaid sa silmad
kuivaks pühi rääkimata rõõmuga, sest et tõusnud on su Looja. Jeesus elab, halleluuja!  KLPR 102:2. Jaan Bergmann
Js 66,6-13; 1Pt 3,1-7
7. Neljapäev Kogu päeva me kiidame Jumalat ning tahame su nime tänada igavesti. 
Ps 44,9
Psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega laulge kogu
südamest tänulikult Jumalale! 
Kl 3,16
Tänu, mille täna annan, liiga vaeselt kõlab ta. Sinu arm
mind siiski kannab, kannab ilma tänuta. Kui kord maine
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maha jäänud, poolikusest täius saanud - vahest seal Su rahvaga laulan laulu parema. 
Arved Paul
Jh 17,9-19; 1Pt 3,8-12
8. Reede Issand ise käib su ees, tema on sinuga, tema ei
lahku sinust ega jäta sind maha. Ära karda ega kohku!

5Ms 31,8
Ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega
peainglid, ei praegused ega tulevased väed ei suuda meid
lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas. 
Rm 8,38.39
Lähemale, kui Jumal on tulnud inimesele Jeesuses Kristuses, Ta enam tulla ei saa. 
Osvald Tärk
1Pt 2,1-10; 1Pt 3,13-17
9. Laupäev Kogudustes ma kiidan sind, Issand! Ps 26,12
Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas,
murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning
siira südamega, kiites Jumalat. 
Ap 2,46-47
Ristimine on see tee, mis viib meid nähtavasse kristlikku osalusse. Kui te pole ristitud, peaksite paluma koguduse õpetajat
end ristimiseks ette valmistada. Seejärel laske end otsekohe
kristlaste ühendusse kaasa tõmmata. Teile võib paljugi tunduda imelik, kuid ärge jääge kõrvaltvaatajaks. Pühapäevane
kirikus- või palvelaskäimine on kristlase kindel kohus ning
peaaegu iga ristiusu kirik nõustub, et armulaud või pühaõhtusöömaaeg on keskne talitus, mille on loonud Kristus mälestamaks koguduses Tema surma. 
John Stott
Ap 8,26-39; 1Pt 3,18-22
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3. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV
(MISERICORDIAS DOMINI)
Kristus ütleb: „Mina olen hea karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle
ning ma annan neile igavese elu.“ 
Jh 10,11.27.28
Jh 10,11-16(27-30); Hs 34,1-2(3-9)10-16.31; Ps 136
Jutlus: 1Pt 2,21b-25
10. Pühapäev Ainsatki sõna ei ole langenud tühja kõigist
ta headest sõnadest, mis ta oma sulase Moosese läbi on
rääkinud. 
1Kn 8,56
Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.

1Ts 5,24
Usk on sügav usaldus, et Jumala armastus on vägevam kõigist maailma anonüümsetest jõududest, ja et see armastus
võib meid muuta pimeduseohvritest valguseteenijateks.

Henri Nouwen
11. Esmaspäev Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita,
et mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega,
ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja
kallan teile õnnistust küllastuseni. 
Ml 3,10
Kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. 
2Kr 9,6
Mitte kellelegi meist ei ole antud nii vähe, et me seda ei
saaks kasutada Sinu riigi töös. 
Ove Sander
Jh 10,1-10; 1Pt 4,1-11
12. Teisipäev Vaata, tema on see, kes valmistab mäed ja
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loob tuule, kes ilmutab inimesele oma mõtteid. Am 4,13
Jeesus ütles: „Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda?“ 
Mt 16,3
Jumala looming - kõrged mäed ja suured ookeanid - räägivad meile sellest, kui suur on Tema ja kui väikesed oleme meie. Ja siiski julgeme aina suruda oma tahte Jumala
tahte vastu ja tõsta mässu kõikvõimsa Looja, Jumala vastu.
Oleme kaotanud õige mõõdutunde. Jumala suur loomistöö
tahab seda meile õpetada. See kutsub meid kogu oma olemusega kummarduma Jumala ette, paluma Teda ja usaldama Temale oma tahte. Isa tahe on parim, see on armastus.

Ema Basilea Schlink
Mt 9,35-10,1(2-4)5-7; 1Pt 4,12-19

võimsas käes, Su tahtmist üksnes igal ajal täita ja käia alanduses Sinu ees. Täis julgust, võitlusvaimustust meid saada
Su riigi tööle, Kõrge Kuningas, et võime kõikumatult kindlaks jääda ka siis, kui vaenlane on mässamas.

KLPR 246:2. A. Vilman
Ef 4,(8-10)11-16; 1Pt 5,8-14

13. Kolmapäev Jumalas on rõõmus meie süda ja me loodame tema püha nime peale. 
Ps 33,21
Pange oma lootus armule, mida teile pakutakse Jeesuse
Kristuse ilmumises. 
1Pt 1,13
Kui on Jeesus sinuga, siis saad rahu maitsta. Jeesus võtab
armuga vaenu eest sind kaitsta. Tema peale looda sa, ära
lootes väsi! Usu, siis sind aitab Ta, kindel on Ta käsi.

KLPR 436:2. Tundmatu autor
Jh 17,20-26; 1Pt 5,1-7

15. Reede Issand, teie Jumal, on armuline ja halastaja,
ja ta ei pööra teilt oma palet, kui te pöördute tagasi tema
juurde. 
2Aj 30,9
Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad.  Ap 3,19-20
Mis juhtub, kui teen pattu? Kas kaotan siis Jumala perekonna ega ole enam Jumala laps? Ei. Võtke võrdluseks inimeste perekond. Poeg on solvavalt jäme oma vanemate vastu,
kodu kohale kogunevad pilved. Õhkkond on täis pinget. Isa
ja poeg isegi ei räägi enam teineteisega. Mis juhtus? Kas
poeg ei olegi enam poeg? On ikka. Nende sugulusside pole
muutunud, see on sõprusside, mis on katkenud. Sugulusside
pärineb sünnihetkest, sõprusside rajaneb käitumisele. Niipea kui poeg palub andeks, saabki ta andeks. Ning andestus
taastab sõpruse osaduse. 
John Stott
Mt 26,30-35; 1Kr 1,1-9

14. Neljapäev See rahvas ligineb mulle suuga ja austab
mind huultega, aga ta süda on minust kaugel.  Js 29,13
Jeesus ütleb: „Kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on
mu vend ja õde ja ema.“ 
Mk 3,35
Oh, Jeesus, oma vaimuväes meid aita tööriistaks olla Sinu

16. Laupäev Sina, Issand, ära ole kaugel, mu vägi, tõtta
mulle appi! 
Ps 22,20
Kui pime kuulis, et Jeesus Naatsaretlane on seal, hakkas
ta karjuma: “Jeesus, Taaveti Poeg, halasta minu peale!”
Ja paljud sõitlesid teda, et ta vaikiks, tema aga karjus
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veelgi enam: “Taaveti Poeg, halasta minu peale!”

Mk 10,47-48
Luba mind Su ligi tulla, armas taeva Kuningas, et Su Poja
risti alla elukoorma panna saaks! Seal on lepitust, on õnne,
seal jääb süda rahule. Ei seal enam vaeva tunne, kes on leidnud elutee. 
KLPR 339:2. Jaan Lattik
Jh 14,1-6; 1Kr 1,10-17
4. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (JUBILATE)
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. 
2Kr 5,17
Jh 15,1-8; 1Ms 1,1-4a.26-31;2, 1-4a; Ps 96
Jutlus: 1Jh 5,1-4
17. Pühapäev Mina hõiskan hommikul sinu heldusest;
sest sa oled mulle kindlaks kaitsjaks, pelgupaigaks mu
kitsikuse päeval. 
Ps 59,17
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse
Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! 
2Kr 1,3
Siin usaldust vajan, ei ahastus aita, ei ise ma elule hoida end
saa. Vaid Temas võin tänase kartuse võita, kes Issandaks
homsele päevale ka. 
Arved Paul

Kui Jeesus üles tõusnud on suure auga, siis surma paelust
päästet´ sa oled Temaga. Kes võib veel kaebust tõsta, sind,
võlglast, hukka mõista? Su Jeesus maksis kõik!

ULR 206:3. Friedrich Adolf Lampe
Rm 1,18-25; 1Kr 1,18-25
19. Teisipäev Issand on hea, tema heldus kestab igavesti
ja tema ustavus põlvest põlve. 
Ps 100,5
Jumal on meid on enesega Kristuse läbi lepitanud.

2Kr 5,18
Elava Jumala kaitse olgu sinuga, armastava Kristuse kaitse
olgu sinuga, Püha Vaimu kaitse olgu sinuga igal sinu elupäeva ööl sind aitamas ja hoidmas, sinu elu igal päeval ja
ööl. 
Keldi palve
2Kr 5,11-18; 1Kr 1,26-31

18. Esmaspäev Taeva Jumal püstitab kuningriigi, mis
jääb igavesti hävitamatuks. 
Tn 2,44
Nägija Johannes kirjutab: „Ja ma kuulsin suurt häält
taevast hüüdvat: “Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie
Jumala kuningriik ning tema Kristuse meelevald.”

Ilm 12,10

20. Kolmapäev Pöörduge minu juurde, ütleb vägede Issand, siis ma pöördun teie juurde, ütleb vägede Issand!

Sk 1,3
Issand on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi
hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.

2Pt 3,9
Püha ja õige Jumal, me tunnistame Sinule üles, et me oleme sagedasti Sinu vastu pattu teinud ja Sinu nuhtluse ära
teeninud. Me teame aga, et Sinu halastus on palju suurem
kui kogu maailma patt, seepärast palume Sind alandlikult:
ole meile armuline ja ära arva meile patte mitte süüks, vaid
anna armu, et õiget meeleparanduse vilja kanname, Sinule
meelepärases pühitsuses ja õiguses Sind teenime ja õndsaks
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saame - Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Agenda palve
Jh 8,31-36; 1Kr 2,1-5
21. Neljapäev Pane mind tähele, mu rahvas, mu hõimud,
kuulake mind! Sest minult lähtub Seadus ja mu õigus
rahvaile valguseks. 
Js 51,4
See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis, kes
tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. 
1Tm 2,3-4
Kristlik elu on perekondlik olemine, kus lapsed rõõmustavad sõprusest oma Isaga ja üksteisega. Kuid ärge uskuge
hetkekski, et see minetab kristlase vastutuse. Kristlased ei
ole kitsarinnaline ennast imetlev kildkond, keda keegi peale
nende endi ei huvitagi. Vastupidi, iga kristlane peab olema
sügavalt huvitatud oma kaasinimese käekäigust. Teenida
neid igal võimalikul viisil on kristlase kutsumuse üks osa.

John Stott
Rm 8,7-11; 1Kr 2,6-16

Jh 19,1-7; 1Kr 3,1-4
23. Laupäev Vihkamine õhutab riidu, aga armastus katab kinni kõik üleastumised. 
Õp 10,12
Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole
kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta
ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei
ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle.

1Kr 13,4-6
Meie oht on, et nõuame kas tõde või armastust, mitte aga
mõlemaid koos. 
Osvald Tärk
Ilm 22,1-5; 1Kr 3,5-8
5. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (CANTATE)
Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.

Ps 98,1
Mt 11,25-30; Js 12,1-6; Ps 149
Jutlus: Kl 3,12-17

22. Reede Mina olen see, kelle käed võlvisid taeva ja ma
käsutasin kõiki tema vägesid. 
Js 45,12
Suured ja imelised on sinu teod, Issand Jumal, Kõigeväeline! 
Ilm 15,3
Suur Jumal, Sinu halastus on igal päeval, aastal uus, ei Sinu
heldus lõpe. Sest saanud osa väljal taim, lind tunnetab kui
suur Su arm, Sind austab inimene. Maailm Sulle tänu annab,
et hoolt kannad väsimata. Sinu arm on arvamata!

KLPR 390:1. Jaan Muru

24. Pühapäev Nad tulevad nuttes, aga ma viin nad veeojade äärde tasasel teel, kus nad ei komista; sest ma olen
Iisraeli Isa. 
Jr 31,9
Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle,
on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära.

Jh 16,22
Ülestõusnud ja elav Jeesus tõi jüngrite eluhoiakusse muutuse:
jüngrid said rõõmsaks, kui nad Jeesust nägid. Rahu ja rõõm
ei olnud määratud ainult jüngritele. See on varandus kõikidele inimestele. Kõik pidid sellest teada saama. Seepärast
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annabki Jeesus jüngritele ülesande: nagu Isa on läkitanud
mind, nõnda läkitan mina teid. 
Albert Soosaar
25. Esmaspäev Tuletage meelde endisi asju muistsest
ajast, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole.  Js 46,9
Meie jaoks on ometi ainult üks Jumal, Isa, kellest on
kõik asjad, ja meie tema juurde teel, ning üks Issand,
Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik, ja ka meie tema läbi.

1Kr 8,6
Püha, püha, püha! Kõigekõrgem Jumal, kiidavad Sind
maad ja mered ja Su kogudus. Püha, püha, püha! Armurikas Jumal, Sulle, Kolmainus, au ja ülistus!

KLPR 142:4. Reginald Heber
Õp 8,23-32; 1Kr 3,9-17
26. Teisipäev Eks tema näe mu teed ja loe kõiki mu samme? 
Ii 31,4
Ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on
alasti ja paljastatud tema silma ees - tema ees, kellele
meil tuleb aru anda. 
Hb 4,13
Issand, Sina näed ja tead minust kõike, mul pole saladusi
Sinu ees. Kui tahaksin Sinu eest põgeneda, siis oleks Sinu
kõikenägev silm mulle painavaks tõsiasjaks. Täna aga, Sinu
halastust ülistades, tunnistan: see, et näed ja tead kõike, on
saanud mulle suureks rõõmuks, lootuseks ja vabaduseks!
Olen nüüd ju Sinu varju all ning Su õnnistav käsi ulatub
minus kõikjale. Võtan Su käe vastu! 
Marcus Hermen
1Sm 16,14-23; 1Kr 3,18-23
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27. Kolmapäev Kus on palju unenägusid ja palju sõnu,
seal on ka palju tühisust. Aga sina karda Jumalat!

Kg 5,6
Rumalatest vaidlemistest ja arutlustest sugupuude üle
ning riiust ja seadusetülidest hoidu kaugele, sest need on
kasutud ja tühised. 
Tt 3,9
Su rahu, Issand, ehib ka koguduse teed. Ta Sinu rahvast juhib - neist rahunõudjad teeb. Ei lõhu vaenu vägi, riid, väiklus mõistmatu. Su rahu on kui jõgi - lai, sügav, otsatu.

KLPR 463:3. Arved Paul
Rm 15,14-21; 1Kr 4,1-5
28. Neljapäev Mina olen vilets ja vaene, aga Issand mõtleb mu peale! 
Ps 40,18
Jeesus murdis leivad ning andis jüngrite kätte, et nad
viiksid need rahvale, ning jagas ka need kaks kala kõigile. Ja kõik sõid ja said kõhud täis. 
Mk 6,41-42
Anna, Jumal, oma tarkuse Vaimu meile, et me Sinu armu
imesid ei alavääristaks, otsides neis seost mingi juhuslikkusega ega loeks neid mõne erakordse anniga varustatud
inimese teeneks, vaid mõistaksime selles näha Sinu heldust
ja ainult Sind selle eest tänada. 
Harri Haamer
1Kr 14,6-9.15-19; 1Kr 4,6-13
29. Reede Jumal ütleb: „Mina ei riidle mitte igavesti ega
ole jäädavalt vihane.“ 
Js 57,16
Jumal on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu
järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses.  2Tm 1,9
– 67 –
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Ometi jääb ka kõige õiglasem inimene Jumala palge ees
kord hätta. Sellepärast on meile nii oluline Jumala arm,
Kristuse õigus ja lunastustöö! Siin kohtume armastusega,
mis on igasuguse õigluse viimne allikas.  Joosep Tammo
Ilm 5,6-14; 1Kr 4,14-21
30. Laupäev Ta hoidis oma rahvast nagu oma silmatera.

5Ms 32,10
Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. 
1Jh 4,16
Jäta meile oma Püha Vaimu osadus. Üksnes Vaimus on
meie süda tundlik ja käsi abistav kannatajale. Issand, kasuta
meid, et meie kaudu võiksid paljud kogeda Sinu armastust.

Ove Sander
Jh 6,(60-62)63-69; 1Kr 5,1-8

MAI
Kuu loosung: Kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha
Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei
ole iseenese päralt? 
1Kr 6,19
Misjoniohvri nädal
6. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (ROGATE)
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet
ega ole mult ära võtnud oma heldust! 
Ps 66,20
Jh 16,23b-28(29-32)33; 2Ms 32,7-14; Ps 93 
Jutlus: 1Tm 2,1-6a
1. Pühapäev Ma annan neile südame mõistmiseks, et
mina olen Issand. 
Jr 24,7
Olgu sul meeles Jeesus Kristus, kes on üles äratatud surnuist. 
2Tm 2,8
Mitte ainult, et Jumal elaks inimeste seas ja oleks nende hulgas - jah, sellestki jätkuks suureks rõõmuks! -, vaid Ta on
ise saanud selleks, mis meie. Ta on meile nii lähedale tulnud, et Tal on samasugune loomus, keha ja hing nagu minul
ja sinul, välja arvatud see, et Temas on kõik püha, meil aga
patune. 
Matrin Luther

– 68 –

– 69 –

Mai

Mai

2. Esmaspäev Tema kandis paljude pattu ja seisis üleastujate eest. 
Js 53,12
Jumal on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema
sees. 
2Kr 5,21
Ainult see, kes tunnistab pattude andekssaamist Jeesuse
Kristuse ohvrisurma pärast, on arvestatav teekaaslane. Kes
räägivad küll Jeesusest Kristusest, aga jätavad tähelepanuta Tema kannatuse, surma ning ülestõusmise, nendega ole
ettevaatlik. Jeesuse kui ainult hea inimese eeskuju ei aita
meid. 
Eenok Haamer
Mk 1,32-39; 1Kr 5,9-13

parem käsi teeb vägevaid tegusid!” 
Ps 118,15.16
Siis säravad õiged nagu päike oma Isa Kuningriigis.

Mt 13,43
Jumalal on alati rohkem anda, kui me suudame ja oskame
paluda ja uskuda. 
Joel Luhamets
Mk 9,14-29; 1Kr 6,12-20

3. Teisipäev Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid, et
patused sinu poole pöörduksid. 
Ps 51,15
Jeesus ütleb: „Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!“

Mk 1,15
Kui tahame vabaneda pattudest ja saada õndsaks, ei pea me
minema nende juurde, kes on ka ise patused - see tähendab,
kes samuti on inimesed nagu meiegi ja vajavad armu -, vaid
peame hoiduma Jeesuse Kristuse poole, sest Tema on püha.

Martin Luther
Lk 18,1-8; 1Kr 6,1-11

5. Neljapäev Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie
abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Sellepärast me ei
karda. 
Ps 46,2-3
Kristus ütleb: „Minule on antud kõik meelevald taevas
ja maa peal.“ 
Mt 28,18
Nii on Jumalal kombeks oma tegusid teha: kus igaüks kahtleb ja ütleb: “Sellest ei tule enam midagi!” - seal Tema alles
algab ja teeb nii hiilgavaid ja suur asju, mida ükski inimene
poleks suutnud arvata. 
Martin Luther

KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA
Kristus ütleb: „Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma
tõmban kõik enese juurde.“ 
Jh 12,32
Lk 24,(44-49)50-53; 1Kn 8,22-24.26-28; Fl 2,5-11
Jutlus: Ap 1,3-4(5-7)8-11

4. Kolmapäev Hõiske- ja päästehääl kostab õigete telkidest: “Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele, Issanda

6. Reede Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav
sõna õhutab viha. 
Õp 15,1
Issanda sulasel ei ole tarvis tülitseda, vaid ta olgu lahke
kõikide vastu, osav õpetama, valmis kannatama kurja,
kes tasadusega kasvatab vastupanijaid.  2Tm 2,24-25
Kes end asub ülendama, seda Jumal alandab. See, kes
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tõmbab tupest mõõga, mõõga läbi hukka saab. Jääva elu tohib leida vaid, kes venda armastab, rahusõnumit ei peida:
Jeesus on, kes lepitab! 
KLPR 460:3. Andres Põder
Jh 18,33-38; 1Kr 7,1-16
7. Laupäev Te näete vahet õige ja õela vahel, selle vahel,
kes teenib Jumalat, ja selle vahel, kes teda ei teeni.

Ml 3,18
Mitte igaüks, kes mulle ütleb: “Issand, Issand!”, ei saa
taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes
on taevas. 
Mt 7,21
Halastaja Issand, kiitus kuulugu Sulle, et Sa ei ole meid jätnud pimeduse ja surma meelevalda. Sa oled näidanud meile
õnnistuse ja igavese elu teed. Sinu armuõpetuse hääl pole
vaikinud. Me palume, tee meid Sinu sõna ustavateks kuuljateks. Ometigi ärgu olgu me ainult kuulajad, vaid avanegu
meie südamed sõna tallelepanemiseks ja käed teenimiseks.

Ove Sander
Ilm 4,1-11; 1Kr 7,17-24
Ülemaailmne palvenädal kristlaste ühtsuse eest
(oikumeeniline palvenädal)

8. Pühapäev Laulge Issandale, kiitke Issandat, sest tema
päästab vaese hinge kurjategijate käest! 
Jr 20,13
Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad
palves! 
Rm 12,12
Möödunud elurajad, võitlemise ajad meenuvad veel siin.
Nende rõõm ja valu rikkaks muutis elu, see eest tänu viin.
Kristus minu lootuskiir läbi kannatuste aja, kaduvuse raja.

Arved Paul

9. Esmaspäev Ma teen sinuga oma lepingu ja sa saad tunda, et mina olen Issand. 
Hs 16,62
Lootusest te olete varemalt kuulnud evangeeliumi tõesõna kaudu, mis on tulnud teie juurde ja nõnda kui kogu
maailmas on vilja kandmas ning kasvab, nii ka teie seas.
 
Kl 1,5-6
Kui elad Jumala armust, muutub kogu senine arvepidamine
mõttetuks. Korraga sa mõistad, et Kristus ise on su õigus,
pühitsus ja lunastus. Tasub korraks vaid pilk Temale heita
ja kõik on selge, mis su kohta võiks öelda. Sinu enese kokkuloetud pluss- ja miinuspunktid igavikus nagunii ei maksa.
Seal mõistab Issand ise kohut. 
Joosep Tammo
Hs 11,14-20; 1Kr 7,25-40

7. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (EXAUDI)
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. 
Jh 12,32
Jh 15,26-16,4; Jr 31,31-34; Ps 86
Jutlus: Ef 3,14-21

10. Teisipäev Kui ma teid päästan, saate te õnnistuseks.

Sk 8,13
Paulus kirjutab: “Meie ei ole ju iseendast kõlblikud midagi lugema oma teeneks, just nagu oleks see meist endist, vaid meie kõlblikkus tuleb Jumalalt.” 
2Kr 3,5
Mitte see ei otsusta, kes oled sina ja mida mõtled sina.
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Otsustab see, kes on Jeesus ja mida ütleb Tema. Sulle on oluline, et annaksid end Temale täielikult üle.  Albert Soosaar
1Jh 4,1-6; 1Kr 8,1-6
11. Kolmapäev Mina, Issand, olen su päästja, ja mina,
Jaakobi Vägev, olen su lunastaja.
Js 60,16
Jeesus võttis kinni lapse käest ja ütles talle: “Talita
kuum!” See on tõlkes: “Tüdruk, ma ütlen sulle, ärka
üles!” Ja tüdruk tõusis kohe püsti ja kõndis. Mk 5,41-42
Sa arvestad Jumala abiga nii kaua, kuni saad sellest mõistusega aru. Looda Jumalale, sest Temalt tuleb abi, mis pole
mõistusega haaratav. Ära unusta seda, et Tema abi vastab
Tema kõikvõimsusele. Tema abi sisaldab suuri imesid ja tegusid, mida inimese mõistus ei või käsitada.

Ema Basilea Schlink
Js 32,11-18; 1Kr 8,7-13
12. Neljapäev Ära karda ja ära kohku! 
Jos 8,1
Võitle head usuvõitlust! 
1Tm 6,12
Meie usk - olgu ta siis väike või suur - on vaid sedavõrd võimas, kuivõrd ta toetub Jumala suurusele.  Joosep Tammo
Ap 1,12-26; 1Kr 9,1-18

lahti mulle nüüd, surres Ta on surma võitnud. Oh kuis rõõmustab see meid: Jeesus kutsub patuseid.

KLPR 214:5. Erdmann Neumeister
Ef 1,15-23; 1Kr 9,19-23
14. Laupäev Sa ei tohi himustada oma ligimese naist!

5Ms 5,21
Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest. 
1Ts 4,3
Armastust ja truudust täna tõotab meie süda, suu. Seda hoida aita Sina, Issand, kes Sa oled truu! Närtsitab aeg pruudipärja, külm käib läbi lilledest; meie eluõnne varja, Issand,
külma tuule eest! 
KLPR 234:2. Georg Kiviste
Jh 16,5-15; 1Kr 9,24-27
1. NELIPÜHA
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb
vägede Issand. 
Sk 4,6
Jh 14,23-27; 4Ms 11,11-12.14-17.24-25; Ef 1,3-14
Jutlus: Ap 2,1-18

13. Reede Sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.

Ps 130,4
Kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses,
siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja
veri puhastab meid kõigest patust. 
1Jh 1,7
Jeesus kutsub patuseid, Ta on mindki vastu võtnud. Taevad

15. Pühapäev Ma nõuan sind kõigest oma südamest, ära
saada mind kõrvale oma käskudest! 
Ps 119,10
On hea, kui süda kinnitatakse armu läbi. 
Hb 13,9
Õpetus on kui teeviit. Kui teeviit näitab valesse suunda, viib
tee eksitusse. Kui halvustame õpetust, siis halvustame Piiblit, Jumala Sõna. Õige õpetuse rõhutamine ei ole omaette
eesmärk, vaid selle abil väldime eksitusse sattumist igavesse ellu juhtival teel. 
Matti Väisänen
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2. NELIPÜHA
Mt 16,13-19; 1Ms 11,1-9; Ps 150
Jutlus: 1Kr 12,4-11
16. Esmaspäev Mina ütlen: “See on minu rahvas.” Ja
tema ütleb: “Issand, minu Jumal!” 
Sk 13,9
Teie olite nagu eksijad lambad, aga nüüd te olete pöördunud oma hingede Karjase ja Ülevaataja poole.  1Pt 2,25
Issand Jeesus, ole üha minu Karjane, siis ei tule mul millestki puudu. Juhi mind oma Sõnaga haljale aasale ja armu
värskele allikale. Kosuta mu hinge sõnumiga oma kannatustest ja surmast ja saada mind õigele teele isakoju taevas.
Oma nime pärast tee seda mulle! 
Amadeus Greutzberg
17. Teisipäev Teid nimetatakse Issanda preestriteks, teist
räägitakse kui meie Jumala sulastest. 
Js 61,6
Paulus kirjutab Timoteusele: „Ma tuletan sulle meelde,
et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus.“

2Tm 1,6
See, kes mind kaitses koidu kumal ja õhtul hilja hoiab veel,
on minu Issand, minu Jumal, Tal on nii helde armumeel. Ma
kiites Teda kummardan, head annid Temalt saan.

KLPR 304:1. Anna Prants
Ap 4,23-31; 1Kr 10,1-13
18. Kolmapäev Olge pühad, sest mina, Issand, teie Jumal, olen püha! 
3Ms 19,2
Riietuge uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses. 
Ef 4,24
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Paljud ütlevad: “Mul ei ole midagi Jumala vastu, kõik on
õige ja hea, millest Piiblis kirjutatakse!” Aga ta enda suhted
Jumala ja kaasinimestega ei muutu. Ometi on nõnda: kui
elav Jumal su ellu astub, siis peab su elu kardinaalselt muutuma. Sa pead uuesti sündima. 
Albert Soosaar
Ap 8,(9-11)12-25; 1Kr 10,14-22
19. Neljapäev Kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus
nagu õieke väljal. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga
meie Jumala sõna püsib igavesti. 
Js 40,6.8
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi!

Mk 13,31
Jumalale kiitust andkem Tema kalli sõna eest, kiidulaulu
Temal’ laulgem, kes meil’ andnud armu väest oma kalli
püha sõna! Oma janunevat last jootnud sellest allikast, jõudu said siit noor ja vana. Kui ka ilm kord hukka läeb, Tema
sõna seisma jääb. 
KLPR 182:1. Einar Kiviste
Ap 11,1-18; 1Kr 10,23-11,1
20. Reede Ära löö kätt õelaga, et sa ei saaks
valetunnistajaks. 
2Ms 23,1
Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega.

Ef 4,25
Mind aita rääkida, mis ikka heaks võib tulla, ja keela rääkimast,
mis tühi tahab olla! Kui oma ametis ma pean siin rääkima, siis
anna sõnale täit väge, mõju ka! KLPR 326:3. Johann Heerman
Ap 11,19-26; 1Kr 11,2-16
21. Laupäev Issand Jumal on päike ja kilp. 
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Mai
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Ärge siis hakake muretsema. 
Mt 6,31
Ori peab hoolitsema selle eest, et ta saab isandalt kõik, mis
temale kuulub, aga lapsel pole vaja seda teha. Tal on iseenesestmõistetav õigus kõigele, mis isa majas on. Ta võib tulla
kõikide, nii hinge kui ihu vajadustega isa juurde. Ta saab
osa kõigest, mis isal on. Nii ei puudu ka lapsel midagi, kui
isa on rikas. 
Ema Basilea Schlink
Ap 18,1-11; 1Kr 11,17-26
KOLMAINUPÜHA (TRINITATIS)
Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis
tema au! 
Js 6,3
Jh 3,1-8(9-15); Js 6,1-13; Ps 145
Jutlus: Rm 11,(32)33-36
22. Pühapäev Tulge, lähme leevendama Issanda palet ja
otsima vägede Issandat! Minagi lähen! 
Sk 8,21
Kristuse läbi on meil mõlemal ühesainsas Vaimus ligipääs Isa juurde. 
Ef 2,18
Halleluuja Kolmainule nüüd kõigest väest me laulame ja
kiidame Ta nime! Et laulgem taeva hulgaga siin ikka suure rõõmuga, sest Tema arm on ime! Aamen, Aamen! Püha,
püha, väga püha on suur Jumal! Au ja vägi on kõik Temal.

KLPR 138:4. Tundmatu autor
23. Esmaspäev Hallpea ees tõuse üles ja vanale anna au!

3Ms 19,32
Vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette!  Rm 12,10
Kuigi aastad ja aastakümned iseenesest pole veel elutarkuse
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garantii, olen siiski alati imetlenud eakate kristlaste usu lihtsust ja sügavust. Näib, et aeg on otsekui tuli, mis põletab ära
kõik üleliigse ja jätab järele üksnes selle, mis püsib surmaski. 
Marcus Hermen
2Ms 3,13-20; 1Kr 11,27-34
24. Teisipäev Häda neile, kes annavad nurjatuid seadusi,
ja kirjutajaile, kes kirjutavad vääri otsuseid, et väänata
abitute õigust. 
Js 10,1.2
Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega!
Mis osadust valgusel pimedusega? 
2Kr 6,14
Issand, me tunnistame oma süüd leiguses ja maailmastumises. Me oleme ära teeninud Sinu kohtu ja karistuse. Ent,
Issand, mõtle meie peale oma halastuses Jeesuse pärast ja
anna meile andeks meie patud. Tänu tõotuse eest, et surmavalla väravad ei saa võitu Sinu tõelise Kiriku üle!

August Ferdinand Huhn
Js 43,8-13; 1Kr 12,1-11
25. Kolmapäev Sest tema annab oma inglitele sinu pärast
käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad
sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. 
Ps 91,11-12
Paulus kirjutab: „Aga Issand seisis minu kõrval ja tegi
mu vägevaks.“ 
2Tm 4,17
Ära karda raskusi Jumala teel - Ta suudab need ületada.

Osvald Tärk
Ap 17,(16)22-34; 1Kr 12,12-26
26. Neljapäev Tehke teatavaks rahvaste seas tema teod,
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tunnistage, et tema nimi on kõrge! 
Js 12,4
Jeesus ütles jüngritele: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!“ 
Mk 16,15
Kiitke, oh rahvad, Ta kõrget nime ja laulge tänu Temale!
Sest Tema tegu on selge ime, Ta au ei lõpe iialgi. Jumala
lapsed, ühest suust laulgem Kolmainul austust! Halleluuja,
halleluuja! 
KLPR 298:3. Johann Daniel Herrnschmidt
Ef 4,1-7; 1Kr 12,27-31
27. Reede Issand, ära lase rõhutuid tulla häbiga tagasi.

Ps 74,21
Sulle piisab minu armust, sest vägi saab nõtruses täie
võimuse. 
2Kr 12,9
Iseennast täis inimesega pole Jumalal midagi peale hakata.
Jumal ei taha oma varanduste kaduma minemist, aga täis
anum ajab ju üle. 
Eenok Haamer
2Pt 1,16-21; 1Kr 13,1-7
28. Laupäev Jumal lunastas mu hinge haudaminekust ja
mu elu saab valgust näha. 
Ii 33,28
Jumal on Issanda üles äratanud ja äratab meidki üles
oma väe läbi. 
1Kr 6,14
Kuidas me läheme siit, ei oska ma ütelda, aga kui ma usun,
et Jeesus Kristus on minu eest surnud ja minu heaks üles
äratatud, siis tean, et olen igavesti koos Temaga. Ma tean:
minu Lunastaja elab ja mina elan koos Temaga nii siin kui
seal!
Eenok Haamer
Jh 14,7-14; 1Kr 13,8-13
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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
Lk 16,19-31; 5Ms 6,4-9; Ps 133
Jutlus: 1Jh 4,16b-21
29. Pühapäev Ma laotan oma käed laiali sinu poole, mu
hing himustab su järele nagu janunev maa.  Ps 143,6
Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! 
Mt 11,28
Kui olen väsind, lõppenud jõud, kui on mu hingemaid haaranud põud - allikaks Kristus liivasel teel, veelätteks rikkaks
mulle on veel. Kristus mu lootus, lootuseks jääb, teel läbi
kõrbe eluks mul saab. 
Arved Paul
30. Esmaspäev Jumal ütles Moosesele: “Ma olen see, kes
ma Olen!” 
2Ms 3,14
Jeesus kristus ütleb: “Mina olen iga päev teie juures
maailma ajastu otsani.” 
Mt 28,20
Jumal teeb tööd oma Sõna kaudu. Kas usume, et Jumal
kõneleb praegu meiega? Et Jumal oma sõnaga vormib ja
muudab meid? 
Joel Luhamets
Ap 4,(1-3)8-21; 1Kr 14,1-12
31. Teisipäev Õndsad on need, kes peavad tema seadusi
ja kes teevad õigust igal ajal. 
Ps 106,3
Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen
armastanud teid! 
Jh 15,12
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Püha Jumal, tee meid armulisteks ning kaota hukkamõistmine koguni! Vaid Sina tunned südant ja hindad tema kavatsusi, seepärast on Su kohtuotsused õiged. Ärgu olgu ükski
venna eksimus nõnda suur, et ütleksime temale “ei”. Sa ei
taha ju kaotada ainsatki oma lastest ning ootad meilt eksimuste tunnistamist, et võiksime terveks saada ja julgustada
üksteist taevateel. 
Ove Sander
2Kr 1,23-2,4; 1Kr 14,13-25

JUUNI
Kuu loosung: Mu tugevus ja mu kiituslaul on Issand, tema
on mulle Päästjaks saanud. 
2Ms 15,2
1. Kolmapäev Ma andsin neile oma määrused ja õpetasin
neid tundma oma seadusi, mida inimene peab täitma, et
ta nende varal võiks elada. 
Hs 20,11
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
Toetuge kindlamalt Piiblile, uskuge Piiblit, olge Piibli ees
põlvedel ja palvetage, et Jumal üha enam ja enam seda
avaks. Kui Piibel meie ellu astub ja meid juhib, võid tõdeda,
et Piibli sõna taga on Jumal. Piibel on Isa kiri, mis lapse
sellest maailmast Isa juurde viib. 
Paul Himma
Hs 3,22-27; 1Kr 14,26-33a
2. Neljapäev Pöörduge oma kurjadelt teedelt, sest miks
peaksite surema! 
Hs 33,11
Taevas on ühe meeltparandanud patuse pärast rohkem
rõõmu kui üheksakümne üheksa õige pärast, kellele ei
ole vaja meeleparandust. 
Lk 15,7
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Küll ma nüüd mõistan, et Isa on ustav, taipan, et kannab ja
juhib mind Ta. Tean, et Ta eksija hüüdele vastab, halastab
neile, kes põrmu sees maas. 
Arved Paul
Jh 21,15-19; 1Kr 14,33b-40
3. Reede Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke
enesele pesa: sinu altarid, Issand Sebaot, mu kuningas
ja mu Jumal! 
Ps 84,4
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid
pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.  Ef 2,19
Kõik inimesed, kelle isa on Jumal, on minu vennad ja õed.

Osvald Tärk
Jr 20,7-11; 1Kr 15,1-11
4. Laupäev Ma halastan Juuda soo peale ja päästan nad,
kuid mitte ammu, mõõga, sõja, hobuste ega ratsanike
läbi. 
Ho 1,7
Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest ega pingutusest,
vaid Jumalast, kes halastab. 
Rm 9,16
Käsk suleb suu, arm paneb kiitma. Käsk mõistab hukka,
arm halastab. 
Osvald Tärk
Jn 1,1-16; 1Kr 15,12-19

5. Pühapäev Mooses ütles Issandale: “Kui su pale ei tule
kaasa, siis ära vii meid siit ära!” 
2Ms 33,15
Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse.

Jh 16,13
Issand Jumal, Püha Vaim, Sina kõigi viletsate rõõmustaja
ja abimees! Me palume Sind, valmista enesele eluase meie
sees, valgusta ja pühitse meie südameid, et usus ja Kristuse
tundmises kasvame, armastuses tulised ja ahastuses kannatlikud olles alati Sinu juhatuse järele elame ja Sinu läbi
igaveseks õndsuseks pühitsetud ja hoitud saame -, kes Sa
Isaga ja Pojaga, üks tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesti.

Agenda palve
6. Esmaspäev Häda neile, kes reastavad koja kõrvale
koja ja lisavad põllule põllu, kuni enam ei jää üle paikagi, vaid üksnes teie elate maal! 
Js 5,8
Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!  Lk 12,15
Jumal on loonud meid igaveseks eluks, sellepärast jätab
kõik see, mis on kaduv, meid igavesti rahuldamatuks.

Rudolf Kiviranna
Õp 9,1-10; 1Kr 15,20-28

2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud
ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!“  Mt 11,28
Lk 14,(15)16-24; Js 55,1-5; Ps 36
Jutlus: Ef 2,17-22

7. Teisipäev Sina annad mulle teada elu teeraja. Ps 16,11
Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses,
meie Issandas.
Rm 6,23
Sellest, kuidas me vastu võtame ja hindame Jumala tulekut maailma Tema Pojas Jeesuses, sõltub, kas oleme lihtsalt
mingid elusolendid või oleme Jumala lapsed. Sellest oleneb
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ka, kas kanname eneses ainult elu, mille saime vanematelt,
või ka elu, mis on pärit Jumalalt. 
Uno Plank
2Ms 2,11-15(16-22)23-25; 1Kr 15,29-34
8. Kolmapäev Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud. 
Ps 146,8
Jeesus hüüdis: “Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja
joogu!” 
Jh 7,37
Jumala armastus kutsub meid tagasi meie eksirännakutelt ja
umbtänavailt. Ta tuleb ja otsib meid üles tühjade, katkiste
kaevude juurest, et meid juhatada eluvee allikale.

Rudolf Kiviranna
Jh 4,5-14(15-18); 1Kr 15,35-49
9. Neljapäev Jumal ei taha võtta hinge, vaid mõtleb kindlasti, et äratõugatu ei oleks temast ära tõugatud.

2Sm 14,14
Kirjatundjad ütlesid Jeesuse jüngritele: “Mis, kas ta sööb
koos tölnerite ja patustega!” Seda kuuldes ütles Jeesus
neile: “Ei vaja arsti terved, vaid haiged.” 
Mk 2,16-17
Jeesus, mu ainuke tugi, Sinule toetun ma. Ole mu, jõuetu,
vägi, aita mind hädades Sa! 
Peeter Sink
Mt 15,29-39; 1Kr 15,50-58
10. Reede Kas on jumalat taevas või maa peal, kes suudaks teha sinu tegusid ja vägitöid? 
5Ms 3,24
Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi
teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. 
Mt 7,24
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Kurat peab taganema; mitte minu ees, kes ma olen vaene
patune ja vilets inimene, vaid Sõna ees, mida meie armas
Issand Kristus on jätnud meile maa peale.  Martin Luther
Jh 6,37-40(41-46); 1Kr 16,1-12
11. Laupäev Sinu sulasele on su seadused hoiatuseks.

Ps 19,12
Katsuge siis, kuidas te kuulete. 
Lk 8,18
Oh Isa, Sinu tahtmist täita, meid lase lapse meelega: meil ise
õiget rada näita, et iial jalg ei komista. Meil meelt ja mõtet
valgusta, meid enda juurde juhata.

KLPR 230:2. Jaan Bergmann
Jn 2,1-11; 1Kr 16,13-24
3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.

Lk 19,10
Lk 15,1-3.11b-32; Hs 18,1-4.21-24.30-32; Ps 106,1-23
Jutlus: 1Tm 1,12-17
12. Pühapäev Õpeta mind tegema sinu meelt mööda,
sest sina oled mu Jumal! Sinu hea Vaim juhatagu mind
tasasel maal! 
Ps 143,10
Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu Issandaks, nõnda käige temas, olles juurdunud ja ülesehitatud temas ning kinnitatud usus. 
Kl 2,6-7
Igapäevase eluga valmistame ette tulevikku, ka igavikku.

Eenok Haamer
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13. Esmaspäev Sa oled otsekui kastetud rohuaed, veelätte
sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust.  Js 58,11
Kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune
enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema
sees igavesse ellu voolavaks allikaks. 
Jh 4,14
Veel armuallik keeb, kust igaüks võib juua. Mu vaim, oh
püüa vett sest kaevust endal tuua! Ta juurde juhatab sind
sõna selgesti, sest Kristus lunastab sind patust heldesti.

KLPR 271:1. Christian Knorr von Rosenroth
Lk 7,36-50; 2Ms 1,1-22
14. Teisipäev Anna oma tee Issanda hooleks ja looda
tema peale; küll ta toimetab kõik hästi! 
Ps 37,5
Jeesuse Kristuse läbi me oleme usus saanud ligipääsu
ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma
lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. 
Rm 5,2
Olgu ümber kuigi pime, usul valgus südames. Usk näeb
aina kevad ime juba kurvas sügises. 
Peeter Sink
Km 10,6-16; 2Ms 2,1-10
15. Kolmapäev Kas ma ei peaks ustavalt rääkima seda,
mis Issand mu suhu paneb? 
4Ms 23,12
Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me oleme
näinud ja kuulnud. 
Ap 4,20
Laulukeelil kuulutame: surmast tee viib elule! Risti kaudu saavutame uue elu väärtuse. Ristil Kristus Lunastaja kaotas surma
võimuse. 
KLPR 72:1. Venantius Honorius Fortunatus
Mi 7,7-9.18-20; 2Ms 2,11-25
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16. Neljapäev Issand teab inimese mõtteid, et need on tühised. 
Ps 94,11
Ärge olge endi meelest targad! 
Rm 12,16
Issand Jeesus Kristus! Sina kutsud tarku ja rumalaid, väetikesi ja vägevaid, ja annad kõigile uue võimaluse! Ärata ka meie
päevil neid, kelle käes on võim ning kes on meie ülemad, et
nad oma suurte andidega teeniksid Sind! 
Toomas Paul
Mt 18,15-20; 2Ms 3,1-22
17. Reede Issand ütleb: „Prohvet, kellel on olnud unenägu, jutustagu oma unenägu, aga kellel on minu sõna, kõnelgu mu sõna kui tõde! Mis on õlgedel tegemist puhta
viljaga?“ 
Jr 23,28
Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud
läbi, kas nad on Jumalast. 
1Jh 4,1
Kõige raskemini patustab see, kes teisi patule ajab, eriti
neid, kes on temast nõrgemad, kes ei suuda ise vahet teha
hea ja kurja vahel. 
Fanny de Sivers
Gl 3,6-14; 2Ms 4,1-17
17. juuni 1722 - Herrnhuti asula ehitustööde algus
18. Laupäev Jeruusalem saab mulle rõõmunimeks, kiituseks ning ehteks kõigi maa rahvaste ees, kes kuulevad
kõigest heast, mida ma temale teen. 
Jr 33,9
Jeesus Kristus on saanud ümberlõigatute teenriks Jumala tõe pärast - esiisadele antud tõotuse kindlustamiseks -, et paganad hakkaksid Jumalat ülistama halastuse
eest. 
Rm 15,8-9
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Oh anna, et Su sõna kuuleks kõik rahvad seal, kus tema kuulutus, et paganate hulk ka tuleks ning saaks Su linn ja koda
täidetud! Sa ärata ka üles Iisrael, et elaks Temagi Su valgusel. 
KLPR 245:5. Karl Heinrich von Bogatzky
Jn 3,1-10; 2Ms 4,18-31
4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. 
Gl 6,2
Lk 6,36-42; 1Ms 50,15-21; Ps 106,24-48
Jutlus: Rm 14,10-13
19. Pühapäev Nõnda ütleb Issand: „Taevas on minu aujärg ja maa on minu jalajärg. Kus saaks siis olla koda,
mida te tahate mulle ehitada?“ 
Js 66,1
Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda
vaimus ja tões kummardama. 
Jh 4,24
Kogu universum ei mahuta Sind, ometigi mahud Sa minu väikesesse ellu ja kõnetad mind. Sellega muudad mind pühakojaks – ja kogu mu elu jumalateenistuseks. Marcus Hermen
20. Esmaspäev Issand on kõrge ja näeb madalat, aga
kõrgi ta tunneb kaugelt ära. 
Ps 138,6
Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast
soost ja halvakspandud. 
1Kr 1,28
Mu elu on Issanda armust, arm elustab, kannab ju mind.
Sa tõstsid mu ülesse põrmust, et teenida võiksin ma Sind.

Peeter Sink
Gl 6,1-5; 2Ms 5,1-6,1
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21. Teisipäev Tea täna ja talleta oma südames, et Issand on Jumal ülal taevas ja all maa peal, teist ei ole.

5Ms 4,39
Tema küll ei ole kaugel ühestki meist, sest tema sees meie
elame ja liigume ja oleme.

Ap 17,27-28
Jeesus Kristus, luba ennast ära tunda neil, kes on kaugel ja
julgusta meie südameid, kes oleme Sinu vastu võtnud, et
meie usk ei hääbuks. Olgu rohkem neid, kes alanduses näevad au ning Sinu ristisurmas Jumala kirkust!  Ove Sander
2Kr 2,5-11; 2Ms 7,1-25
22. Kolmapäev Nüüd, Iisrael, mida nõuab Issand, su
Jumal, sinult muud, kui et sa kardaksid Issandat, oma
Jumalat, käiksid kõigil tema teedel ja armastaksid teda,
ja et sa teeniksid Issandat, oma Jumalat, kõigest oma
südamest ja kõigest oma hingest? 
5Ms 10,12
Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme
temas. 
1Jh 2,5
Kui ristiinimese elus ei ole sellepärast, et Jeesus on meie
eest ristil surnud, midagi muutunud, siis on see kuulutus
tühja jooksnud. 
Harri Haamer
Mk 11,(20.21)22-26; 2Ms 12,1-20
23. Neljapäev Sa annad mulle oma päästekilbi, su parem
käsi toetab mind. 
Ps 18,36
Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes. 
1Kr 4,20
Milline troost, lohutus kõigile, kes nõrkust tunnevad! Jeesus
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tahab kinkida oma väge, mis on meie jaoks piisav. See on
mõjusam kui meie oma tugevus. Nii võime öelda: “Issand
Jeesus, ma usun, ma ootan Sinu väge!”

Ema Basilea Schlink
1Kr 12,19-26; 2Ms 12,21-33.51
RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV - JAANIPÄEV
Ristija Johannese tunnistus: “Tema peab kasvama, aga mina
pean kahanema!” 
Jh 3,30
Lk 1,57-67(68-75)76-80; Js 40,1-8; 2Ms 13,17-22
Jutlus: Ap 19,1-7
24. Reede Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem
üheskoos kõrgeks tema nimi! 
Ps 34,4
Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes, see pidi
tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. 
Jh 1,6-7
Hääl on kõrbes kuulutamas: “Pöörduge, kõik patused!”
Vägevasti hüüab tema: “Avage nüüd südamed!” Tasandage
hinges tee kallimale sõbrale. Selleks orud ülendage, kõrged
mäedki alandage. 
KLPR 145:3. Johann G. Olearius

Jeesuse meel. Kristus mu lootus, lootuseks jääb, teel läbi
kõrbe eluks mul saab. 
Arved Paul
Mt 10,26-33; 2Ms 14,1-14
5. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist
enestest, vaid see on and Jumalalt. 
Ef 2,8
Lk 5,1-11; 1Ms 12,1-4a; Ps 73
Jutlus: 1Kr 1,18-25
26. Pühapäev Ära karda, sest ma olen sinuga ja õnnistan
sind. 
1Ms 26,24
Nähes Peetruse ja Johannese kartmatust ja teada saades, et nad on õppimata ja lihtsad mehed, panid nad
seda imeks ja tundsid nad ära, et nad olid need, kes olid
olnud Jeesusega. 
Ap 4,13
Nii kannab püha kalju Issanda kirikut, ja kuigi vaen nii valju
ta vastu kerkinud, - ta seisab, sest tal pandud on alus ülevalt,
Krist Jeesus, kes meil antud kui Jumal Jumalast. 

KLPR 161:5. Martin Lipp

25. Laupäev Issanda heldus on igavesest igavesti nendele,
kes teda kardavad, ja tema õigus jääb laste lastele, neile,
kes peavad tema lepingut. 
Ps 103,17-18
Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!

Hb 13,8
Maailma tuuled petlikul moel tihti mind närtsitand kaduva toel. Armastus jahtund, ülbe on keel - muutunud pole

27. Esmaspäev Armastage Issandat, kõik tema vagad!

Ps 31,24
Tema on Ainus ja ei ole teist peale tema; ja armastada
teda kogu südamega ja kogu mõistusega ja kogu jõuga
ning armastada ligimest nagu iseennast on palju rohkem
kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid.  Mk 12,32-33
Seda olen oma viletsuse põlves õppinud, kuidas Jumala
arm on palju selgemini tulnud sinu juurde palukeses leivas,
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mille sina jagatavaks muutsid, soojas käepigistuses, millega
sa jagasid kaastunnet, ja vaikses palvehetkes, milles jagasid
õnnistusi, millega Jumal kattis sinu viletsa elu siis, kui teise
kõrval põlvitades oma palve Jumalale ütlesid. Ümberringi
oli kära ja segadus, ümberringi oli valu, aga sinu ja su venna
südames oli palju rahu, rõõmu ja valgust, kui sa tohtisid osaduse õnnistust läbi elada ja kui sa jagatavaks muutsid selle,
mis su südames oli. 
Harri Haamer
Gl 1,13-24; 2Ms 14,15-31
28. Teisipäev Te lähete rõõmsasti välja ja teid tuuakse
rahus. 
Js 55,12
Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei
anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu
ehmugu ega mingu araks! 
Jh 14,27
Jeesus tuleb me juurde kui valgus, mis paneb pimeduse
meie jaoks helendama; kui rahuvürst, kes toob rahu - ja
hirm taganeb. Ta astub meie juurde kui aitaja ja laseb meid
hädas abi kogeda. Kui kardetav sisse murrab, siis on Tema,
Jeesus Kristus seal ja Ta toimib meiega armastuse seaduse
järgi, olles valmis aitama. 
Ema Basilea Schlink
Rm 9,14-23(24-26); 2Ms 15,1-21

tooja, tänu meie leiva eest! Tänu, hingele mis andnud, tänu,
mis veel varaks pandud! Tänu kalli rahu eest, - täname Sind
südamest! 
KLPR 424. Hendrik Adamson
Hs 2,3-8a; 2Ms 15,22-27
30. Neljapäev Ma olen näinud nede teid, aga ma parandan ja juhatan neid; ja ma tasun neile troostiga.

Js 57,18
Jüngrid läksid välja ja kuulutasid, et tuleb meelt parandada, ja ajasid välja palju kurje vaime ja võidsid paljusid haigeid õliga ja tegid nad terveks. 
Mk 6,12-13
Et nüüd Sõnal ja sakramentidel on nii jõuetu välimus, ärgu
see meid meelitagu Sõna ja sakramentide põlgamisele,
vaid südamlikule tänule, et Jumal kõige suurema võimu
on pannud sellesse tähtsuseta, väetisse astjasse. Sest meie,
inimesed, oleme ju kuradi ees nagu õlekõrs; kui ta tohiks
või saaks oma võimu meie vastu tarvitada, ei laseks ta meid
silmapilkugi elada. Mida teeb aga meie Issand Jumal? Tema
süütab vaese õlekõrrekese oma taevaliku tulega ja teeb maailmas säärase valguse ja sära, et kurat ei tea, kuhu pakku
pugeda. 
Martin Luther
Ap 15,4-12; 2Ms 16,1-16

29. Kolmapäev Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida
Issandat, oma Jumalat. 
5Ms 8,10
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
Tänu Sulle, taeva Looja, tänu iga päeva eest! Tänu, õnnistuse
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Kuu loosung: Issand vastas: “Ma lasen sinu eest mööduda
kogu oma ilu ja kuulutan sinu ees Issanda nime. Ja ma olen
armuline, kellele olen armuline, ja halastan, kelle peale halastan.” 
2Ms 33,19
1. Reede Kes olen mina ja kes on mu rahvas, et meil on
jõudu nõnda vabatahtlikult anda? Tõesti, kõik tuleb sinult ja sinu käest oleme sulle andnud! 
1Aj 29,14
Paulus kirjutab: „Olgu teie praegune jõukus nende puudusele toeks, et ka see, mida neil on ülearu, aitaks teie
puudust ja nõnda sünniks tasakaal, nagu on kirjutatud:
“Kellel oli palju, sellel ei olnud liiast, ja kellel oli pisut,
sellel ei olnud vähe.” 
2Kr 8,14-15
See, kes mind kaitses koidu kumal ja õhtul hilja hoiab veel,
on minu Issand, minu Jumal, Tal on nii helde armumeel. Ma
kiites Teda kummardan, head annid Temalt saan. 

KLPR 304:1. Anna Prants
2. Laupäev Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast,
sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla hauda.

Ps 30,4
Tema on meid kiskunud välja pimeduse meelevallast ja
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asetanud oma armsa Poja kuningriiki. 
Kl 1,13
Minevikku vaadates, mida sa näed? Kas ainult ebaõnnestumisi, kannatusi, halba ja kurvastavat? Peaksid õppima nägema ka tulemusi. Tänada ei oska sa enne, kui Jumal saab su
nägemise valgustada ja sa mõistad, et kannatused on toonud
su ellu erilisi kogemusi. Kas sa võid ütelda: “Jumal ei ole
siiski mind maha jätnud!”? Ütle seda valjusti, siis jõuab see
ka su meeltesse. 
Eenok Haamer
Fl 3,12-16; 2Ms 17,1-16
6. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: “Ära karda, sest
ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud,
sa oled minu päralt!” 
Js 43,1
Mt 28,16-20; Js 43,1-7; Ps 135
Jutlus: Rm 6,3-8(9-11)
3. Pühapäev Issanda päev on suur ja väga kardetav, kes
suudaks seda taluda? Aga veel nüüdki ütleb Issand:
Pöörduge minu poole kõigest südamest! 
Jl 2,11-12
Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis
maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega!

Rm 13,12
Üks vend päris isa Agathonilt kõlvatuse kohta. See selgitas
talle: “Viska oma kõlvatused Jumala jalge ette ja sa leiad
rahu.” 
Kõrbeisade tarkus
4. Esmaspäev Ma tahan laulda Issandale oma eluaja ja mängida oma Jumalale, niikaua kui ma olen elus.  Ps 104,33
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Rääkige omavahel psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, lauldes ja mängides kannelt kogu oma südamega Issandale. 
Ef 5,19
Kui sa tunned oma Õnnistegijat, jää ikka Ta juurde. Ja
tunnista rõõmsalt ning julgelt, mida Tema sulle on teinud.

Albert Soosaar
2Ms 14,15-22; 2Ms 18,1-27
5. Teisipäev Sinu käed on mind teinud ja valmistanud,
anna mulle arusaamist, et ma õpiksin sinu käske.

Ps 119,73
Paulus kirjutab: „Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses! Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas,
igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises.“  1Kr 1,4-5
Kiriku olukord on hea, kui teda ei toeta keegi muu peale
Jumala. 
Blaise Pascal
Ap 2,32-40; 2Ms 19,1-25
6. Kolmapäev Issand, Iisraeli kuningas, on su keskel,
enam pole sul vaja näha õnnetust. 
Sf 3,15
Valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks!

1Kr 16,13
Mõistab hukka vaenlane - Kristus on mind õigeks
mõistnud! Kiusab kuri kurjasti - Jeesus on ta ära võitnud! Tema kostab minu eest - see on minu kindel troost.

KLPR 347:2. Karl Bernhard Grave
Ap 16,23-34; 2Ms 20,1-21
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6. juuli 1415 - Jan Hus suri märtrina Konstanzis
7. Neljapäev Ära ütle: ma olen noor, vaid mine kõikjale,
kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind
käsin. 
Jr 1,7
Issand ütles öösel nägemuses Paulusele: “Ära karda,
vaid räägi, ja ära ole vait! Sest mina olen sinuga.”

Ap 18,9-10
Jumal vajab sinu häält. Ta vajab teerajajaid selle maailma
kõrbes. Sest Tema plaanis on just see maailm muuta lunastuse, päästmise ja vabanemise paigaks, millest Temal on hea
meel. 
Joosep Tammo
Mt 18,1-6; 2Ms 24,1-18
8. Reede Vägev Jumal Issand kõneleb ja hüüab ilmamaale päikese tõusust selle loojakuni. 
Ps 50,1
Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis
esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul
meile rääkinud Poja kaudu.
Hb 1,1-2
Jumala olemasolu ja see, mis Jeesuse vastuvõtmise läbi inimestes sünnib, erinevad sedavõrd selle maailma muudest
ajaloolistest sündmustest, et neid pole võimalik kõrvalseisjal ei tõestada ega eitada. Jumalat ja Jeesust kui Jumala andi
on võimalik vaid vastu võtta. Kui see on sündinud, siis ei
ole seda vaja enam tõestada. 
Albert Soosaar
1Kr 12,12-18; 2Ms 25,1-22
9. Laupäev Oh Issand Jumal! Vaata, sina oled teinud taeva ja maa oma suure rammu ja väljasirutatud
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käsivarrega: ükski asi ei ole võimatu sinul, 
Jr 32,17
Me ei looda endi, vaid Jumala peale, kes surnud üles
äratab. Tema päästis meid sellest määratu suurest surmast ja päästab veelgi; tema peale me loodame, et ta ka
edaspidi päästab. 
2Kr 1,9-10
Jumala juures avanevad inimelu jumalike võimaluste väravad. Sest mis inimestel on võimatu, see on Jumala juures
võimalik. Usu kogemus on teistsuguse tõelisuse, jumaliku
tõelisuse kogemus. 
Joosep Tammo
Ilm 3,1-6; 2Ms 32,1-14

andeks! Kuidas küll Jaakob püsib, kui ta jääb nii väikeseks?” Issand kahetses seda ja ütles: “See ei sünni!”

Am 7,2-3
Palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest. 
Ef 6,18
Selles maailmas on mõndagi jäänud palvest sõltuvaks. Ja
mõned asjad sünnivad ainult seal, kus palvetatakse.

Joel Luhamets
Jh 6,47-56; 2Ms 32,15-35

7. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Te ei ole nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. 
Ef 2,19
Jh 6,1-15; 2Ms 16,2-3.11-18; Ps 139
Jutlus: Ap 2,41a.42-47

12. Teisipäev Otsige head, aga mitte kurja, et te jääksite
elama! 
Am 5,14
Kõik teie teod sündigu armastuses! 
1Kr 16,14
Vihasta patu, mitte patuse pärast. 
Osvald Tärk
Mt 22,1-14; 2Ms 33,1-23

10. Pühapäev Siis oled sa toredaks krooniks Issanda käes
ja kuninglikuks peaehteks oma Jumala pihus.  Js 62,3
Ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otsekui oma mehele
ehitud mõrsja. 
Ilm 21,2
Sa püha linn, sind teretab mu keel, uks mulle lahti tee! Ju
ammust ajast igatsenud meel su rahu järele. Nüüd olen ma
sind näinud ja rõõmust särab silm. Kõik halb on tühja läinud, mis mulle teinud ilm. 

KLPR 175:3. Johannes Matthäus Meyfart

13. Kolmapäev Ma ütlesin: „Ma hoian oma eluteed, et
ma ei tee pattu oma keelega.“ 
Ps 39,2
Rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et
kuuljad saaksid armu. 
Ef 4,29
Ma palun Sind, hoia mind patu eest, hoia mind halva eest,
tee ristimärk minu kohale, kes ma olen nõder ja vaene, oo
Sina, vaeste Jumal! Oo Sina, vermeis Kristus! Anna mulle
tarkust koos oma armuga. 
Keldi palve
Ap 10,(21-23)24-36; 2Ms 34,1-17

11. Esmaspäev Aamos ütles: “Issand Jumal, anna ometi

14. Neljapäev Teie, kes armastate Issandat, vihake kurja! 
Ps 97,10
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Selline on ju Jumala tahtmine, et te head tehes paneksite vaikima rumalate inimeste arutuse. Elage otsekui
vabad, ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks,
vaid olge nagu Jumala sulased! 
1Pt 2,15-16
Sind, Jumal, tahan armastada ja südamest Sind teenida. Su
nime tahan ülendada ja Sinu seadust pidada; Sull’ tuksub iga
silmapilk mu viimne veretilk.  KLPR 289:1. Georg Kiviste
1Kr 10,16.17; 2Ms 34,18-35
15. Reede Sa ei tohi abielu rikkuda! 
2Ms 20,14
Kõikide juures olgu abielu au sees. 
Hb 13,4
Ajapikku võiks jõuda niikaugele, et tõuseb taas ausse abieluseisus ja väheneb kõlvatu, metsik ning korratu eluviis,
mis praegu paraku kogu maailmas sündmatul viisil levib
avaliku hooruse ja muude häbiväärsete pahedena, mis on
tingitud abielu põlgamisest. Seepärast on vanemate ja ülemate kohuseks vaadata noorsoo järele, et see kombekalt ja
aususes üles kasvaks ja täiskasvanuks saades Jumala auks
abielluks. Sellele annab Tema siis oma õnnistuse ja armu, et
sellest oleks rõõmu ja heameelt. 
Martin Luther
Lk 22,14-20; 2Ms 40,1-17

üha Tema ainusündinud Poja vaeva. Seepärast kummardub
Isa süda suures halastavas armastuses nende poole. Usu
seda! 
Ema Basilea Schlink
Ilm 19,4-9; 2Ms 40,34-38
8. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. 
Ef 5,8.9
Mt 5,13-16; Js 2,1-5; Ps 124
Jutlus: Ef 5,8b-14
17. Pühapäev Ta läkitas lunastuse oma rahvale, ta kinnitas oma lepingu igaveseks. 
Ps 111,9
Rahvas imestas, nähes kurte rääkimas, vigaseid tervena ja jalutuid kõndimas ning pimedaid nägemas. Ja nad
ülistasid Iisraeli Jumalat. 
Mt 15,31
Hing, oh hüüa, hing oh hüüa kiitust Talle sa! Teda püüa,
Teda püüa meeles pidada! Tema haavad, Tema rist aitavad
mind, hädalist - rahu, rõõmu, rahu rõõmu, väge nendest
saan. 
ULR 233:3. Vennastekoguduse lauluraamat 1735

16. Laupäev Issand, mu tugevus ja varjupaik, mu pelgupaik hädaajal. 
Jr 16,19
Kui Jairus Jeesust nägi, langes ta tema jalge ette maha
ja palus teda väga: “Mu tütreke on hinge vaakumas. Oh
et sa tuleksid, paneksid käed tema peale, et ta saaks terveks ja jääks ellu!” Ja Jeesus läks temaga.  Mk 5,22-24
Isa ei unusta iialgi kannatajaid, sest nad meenutavad Temale

18. Esmaspäev See on Issanda suur heldus, et me pole
otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud: need on
igal hommikul uued - sinu ustavus on suur.  Nl 3,22-23
Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene
kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt.

2Kr 4,16
Tänu olgu Sulle, Jeesus Kristus, kes Sa tõid mu välja eilsest ööst tänase päeva rõõmustavasse valgusesse, et saaksin
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võita igavest elu oma hingele vere kaudu, mida Sa minu eest
oled valanud. 
Keldi palve
Mt 7,7-12; Mk 3,7-19
19. Teisipäev Minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed
ei ole minu teed, ütleb Issand. 
Js 55,8
Johannes lausus Jeesusele: “Õpetaja, me nägime üht
meest sinu nimel kurje vaime välja ajamas ja me püüdsime teda keelata, sest ta ei käi koos meiega.” Aga Jeesus
ütles: “Ärge keelake teda, sest kes ei ole meie vastu, on
meie poolt.” 
Mk 9,38-39a.40
Me kontrollime Jumalat ja Jumala tegusid. Kui Jumal ei tee
nii nagu meile õige tundub, tõrjume Ta eemale. Kogudus ise
võib olla suureks takistuseks Jumala töös.  Joel Luhamets
Lk 6,27-35; Mk 3,20-30
20. Kolmapäev Andku igaüks, nagu ta jõud lubab, vastavalt Issanda, su Jumala õnnistusele, mida ta sulle on
andnud. 
5Ms 16,17
Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud,
nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.

1Pt 4,10
Issand, anna mulle väge teha kõike, mida minult nõuad. Siis
võid minult nõuda, mida Sa tahad. 
Augustinus
Mt 5,33-37; Mk 3,31-35

Kristuse kannatlikkuse poole! 
2Ts 3,5
Issandat rõõmustada on ju meie soov - Teda, kes kui vihatu,
pilgatu, teotatu täna nii palju kannatusi kannab. Millal teeme seda? Siis kui oleme Tema tahtele täiesti andunud.

Ema Basilea Schlink
1Kr 12,27-13,3; Mk 4,1-9
22. Reede Issand, on ju sinu tunnistused mu rõõmustajad ja mu nõumehed. 
Ps 119,24
Jeesuse vanemad leidsid Jeesuse pühakojas istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja küsitlemas. 
Lk 2,46
Jeesus tuleb leida, Ta tuleb avastada. Siis, kui oled Ta kaotanud, aga ka siis, kui sa pole Teda iialgi tõeliselt tundnud.
Jumal ise võimaldab Jeesuse leidmise. Ja see on iga inimese
elus suurim avastus, kui ta on Jeesuses leidnud elava Jumala, läheb koos Temaga kirikust koju ja jääb Tema juurde, kes
on ta elu Õnnistegija ja kuningas ajalikult ja igavesti.

Albert Soosaar
1Pt 3,8-17; Mk 4,10-20

21. Neljapäev Mina olen Issand! See sõna, mis ma ütlen,
läheb täide ega viibi enam. 
Hs 12,25
Issand aga suunaku teie südamed Jumala armastuse ja

23. Laupäev Ärge kartke inimeste laimu ja ärge ehmuge
nende sõimust! 
Js 51,7
Häda teile, kui kõik inimesed räägivad teist hästi.

Lk 6,26
Püha kristlikku rahvast tuntakse väliselt püha risti pühakspidamisest. Ta peab kuradi, maailma ja omaenda liha
poolt kannatama õnnetust ja tagakiusamist, kiusatust ning
kurja - olema seesmiselt kurb ja hirmutatud, väliselt vaene, teotatud ja nõder, et ta saaks oma pea, Jeesuse Kristuse,
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sarnaseks. Selle kannatuse põhjuseks on, et ta püsib Kristuse ning Jumala sõna juures ja kannatab nõnda Kristuse
pärast. 
Martin Luther
Fl 2,12-18; Mk 4,21-25
9. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle
hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.

Lk 12,48
Mt 25,14-30; Jr 1,4-10; Ps 119,25-32
Jutlus: Fl 3,7-11(12-14)
24. Pühapäev Issand ajab nurja paganate nõu.  Ps 33,10
Jumal äratas Kristuse üles surnuist ja pani istuma oma
paremale käele taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime.  Ef 1,20-21
Jeesus lammutab meie enesekindluse vanglamüürid ja kingib asemele avara jumaliku horisondi. Ta kutsub meid iseenese orjuse ja surma kultuuri maailmast ülestõusmise ja
elu maailma. 
Joosep Tammo
25. Esmaspäev Issanda sõnaga on tehtud taevad ja tema
suu hingusega kõik nende väed. 
Ps 33,6
Jumal ei lase ennast ka inimkätega teenida, nagu oleks
tal midagi vaja, - tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja
kõik. 
Ap 17,25
Terve loodus kiidab Taevaisa tegu enam kui kõik rahva
kogu. Kuldne päike armsalt kalleid kiiri alla kõige loodu
peale kallab. Tähed ka säraga ülistavad Loojat, eluvaimu
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toojat. 
KLPR 294:2. Joachim Neander
1Kn 3,16-28; Mk 4,26-29
26. Teisipäev Issand Jumal aitab mind: seepärast ma ei
jäänud häbisse. 
Js 50,7
Tema peale me loodame. Jah, ta päästab edaspidigi, kui
ka teie eestpalvetega meile appi tulete. 
2Kr 1,10-11
Ülesse ma tõstan silmad usus, Issand, Sinu pool, kui ka
tõusvad rajuilmad - Sinu käes mu laeva rool. Ei Sa hukkuda
mind luba, lainevall ei mata mind. Käe Sa sirutadki juba,
rahule jääb mässav rind. 
Peeter Sink
Ef 5,15-20; Mk 4,30-34
27. Kolmapäev Tõuse, Issand, ärgu inimene suurustlegu.

Ps 9,20
Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd. Lk 18,7
Issand, Sinu käes on kohtumõistmine, et Sind kardetaks!
Anna meile puhas süda ja kindel usk, et me kõlbaksime
Sinu riiki! 
Toomas Paul
1Kr 10,23-31; Mk 4,35-41
28. Neljapäev Sina pöördu tagasi oma telki, hoia osadust
ja õigust ja oota alati oma Jumalat! 
Ho 12,7
Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega,
tasadusega ja pika meelega. 
Kl 3,12
Paljud inimesed igatsevad väga vooruslikku elu, kuid kardavad teed, mis neid eesmärgini juhiks. Teised jälle usuvad,
– 107 –

Juuli

Juuli

et vooruslikkust ei olegi olemas. Niisiis peab esimesi mõjutama kõhklusi kõrvale heitma, teistele aga jagama õpetust,
mis näitab, et voorused on tõepoolest olemas.

Kõrbeisade tarkus
1Kr 9,16-23; Mk 5,1-20
29. Reede Mõista ja näe, et see on halb ja kibe, kui sa
jätad maha Issanda, oma Jumala, kui sul pole kartust
tema ees. 
Jr 2,19
Pea kinni, mis sul on, et ükski sinu pärga ei võtaks!

Ilm 3,11
Sinu riik tulgu! Mis see tähendab? Jumala riik tuleb küll iseenesest ka ilma meie palveta, aga me palume selles palves,
et ta tuleks ka meie juurde. Kuidas see sünnib? Kui taevane
Isa annab meile oma Püha Vaimu, et meie Tema armu läbi
usume Tema püha Sõna ja elame Jumala meele pärast, siin
ajalikult ja seal igavesti. 
Martin Luther
Jr 1,11-19; Mk 5,21-34
30. Laupäev 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
Jeesus ütleb: “Ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi
teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud.”  Jh 13,15
Halastaja Õnnistegija, Sa ootad meilt ka tegusid. Sa tahad
näha neid vilju, mis tunnistavad meie usust ja milles on nähtavaks saanud jüngri ülesanne. Aita meil siis ära tunda ligimene, enamgi veel - olgu kõik inimesed meie ligimesed. Me
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kõik vajame ju Sinu halastust, mis teostub tähelepanemise,
mõistmise ja aitamise kaudu. 
Ove Sander
Lk 12,42-48; Mk 5,35-43
10. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema
on valinud enesele pärisosaks! 
Ps 33,12
Lk 19,41-48; Mk 12,28-34; 2Ms 19,1-6; Ps 119,33-40
Jutlus: Rm 9,1-8.14-16
31. Pühapäev Ära nea kurti ja ära pane komistuskivi
pimedale, vaid karda oma Jumalat! 
3Ms 19,14
Kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid, küürakaid,
jalutuid, pimedaid, siis oled sa õnnis, sest neil ei ole millegagi sulle tasuda. 
Lk 14,13-14
Viletsaid nähes haaravad meid mitmesugused tunded. Mõnikord häbeneme, mõnikord rõõmustame, et oleme teistsugused, paremad. Jeesus võttis viletsa vastu, läks ise tema
juurde. Tal oli, mida anda. Mõistes, et meidki on Temas
vastu võetud, meidki on Temas aidatud, saame uue südame.
Koos Kristusega suudame aidata. Edasi anda seda, mida
Tema andis. 
Marcus Hermen
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AUGUST
Kuu loosung: Olgu teil soola enestes ja pidage rahu omavahel! Mk 9,50
1. Esmaspäev Issand teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja armastab võõrast, andes temale leiba ja riiet. Seepärast armastage teiegi võõrast. 
5Ms 10,18.19
Ma olin võõras ja te võtsite mu vastu. 
Mt 25,35
Lihaliku silmaga näeme vaid saviriista, vaimuliku silmaga
kallist vara seal sees. 
Osvald Tärk
Rm 11,1-12; Mk 6,1-6
2. Teisipäev Rahvapõlv ülistab rahvapõlvele sinu tegusid, ja nad kuulutavad sinu suurt vägevust.  Ps 145,4
Iga keel peab tunnistama, et Jeesus Kristus on Issand Jumala Isa kirkuseks. 
Fl 2,11
Issand, anna meile jõudu tunnistada Sind oma Päästjaks ja
ülistada Sind oma eluga. Julgelt võime end usaldada Sinu
ustava varju alla! 
Johann Albrecht Bengel
Nl 1,1-11; Mk 6,7-13
3. Kolmapäev Tema talitab, nagu tahab, niihästi taeva
väega kui maa elanikega, ega ole seda, kes võiks lüüa
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tema käe peale ja öelda temale: “Mis sa teed?”  Tn 4,32
Maailma kuningriik on saanud meie Issanda ja tema
Kristuse omaks ning tema valitseb kuningana igavesest
ajast igavesti. 
Ilm 11,15
Oo Jumal, Sina oled ainus, Sa asud pühas hiilguses, Su päralt on suur vägi, võimus, kõik püha on, mis Sina teed. Oo
austus Sulle südamest, me kummardame Sinu ees.

RKL II 151:1. Harri-Johannes Rein
Jh 4,19-26; Mk 6,14-29
4. Neljapäev Otsige Issandat, kui ta on leitav, hüüdke
teda, kui ta on ligidal! 
Js 55,6
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev! 
2Kr 6,2
Võib olla oli meie kristlaseks olemine spontaanne kaasaminek, ilma täie teadlikkuse ja selguseta, ilma õige tõsiduseta.
Nüüd peab see lõppema. Me peame endale aru andma, mida
tähendab mulle Jumal, mida tähendab Jeesus Kristus, kes on
inimeseks saanud. Ma pean teadma, miks ma usun.

Jaan Kiivit jun
Rm 11,25-32; Mk 6,30-44
5. Reede Issand annab tugevuse oma rahvale.  Ps 29,11
Meie Issand Jeesus varustab teid kõige heaga tegema
tema tahtmist.
Hb 13,21
Kristlane ei ole teistest paremast materjalist, vaid ta teisitiolemine kasvab välja osadusest Jeesusega.  Toomas Paul
Nl 5,1-22; Mk 6,45-56
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6. Laupäev Kes loodab Issanda peale, seda ümbritseb
heldus. 
Ps 32,10
Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik.  Jh 16,24
Palve vastused ei ole meie teha. Need antakse meile, kui
Jumal heaks arvab. Ent pane tähele: esialgu meie meelest
vastamata jäänud palve on ka vastus. Sellest arusaamiseks
on vaja Temalt tarkust küsida. 
Eenok Haamer
5Ms 4,27-35(36-40); Mk 7,1-23
11. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu.

1Pt 5,5
Lk 18,9-14; 2Sm 12,1-10.13-15a; Ps 119,41-48
Jutlus: Ef 2,4-10
7. Pühapäev Kus on su jumalad, keda sa enesele valmistasid? Tõusku nemad, kui nad su hädaajal suudavad
sind päästa! 
Jr 2,28
Ainult üks on teie Juhataja - Kristus! 
Mt 23,10
Sõna ütleb sulle, kuhu peavad su silmad vaatama, kuhu peavad olema pööratud su mõtted ja su süda, kellele pühitsetud
su teod: ikka ja ainult Jeesusele! Ilma ühegi kõrvalepõiketa,
ühegi tagasivaatamiseta. 
Albert Soosaar
8. Esmaspäev Ei kuningas saa võitu suure sõjaväega, ei
pääse kangelane suure rammu abil. 
Ps 33,16
Nüüd aga, kui te olete Jumala ära tundnud - pigem küll
on Jumal teid ära tundnud -, kuidas te pöördute jälle
nõrkade ja viletsate algainete poole? 
Gl 4,9
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Ärka ja mõtle oma tegude peale. Ära pea varje tegelikkuseks ja ära kuluta elu kaduvaid asju jahtides, sest need ei
aita sind. 
Moses Maimonides
Mt 23,1-12; Mk 7,24-30
9. Teisipäev Nõnda ütleb Issand: „Kui kaua sa tõrgud
alistumast mu ees?“ 
2Ms 10,3
Sina ütled: Ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning
mul ei ole puudu millestki - ning sa ei teagi, et sa oled
vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. 
Ilm 3,17
Inimesed, värisege oma pattude pärast ja pöörduge alandlikult Jumala juurde tagasi ning paluge andestust ja halastust.

Juudi palveraamatust
1Sm 17,38-51; Mk 7,31-37
10. Kolmapäev Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik,
kes otsivad sind. 
Ps 40,17
Jeesus ütles: “Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean
ma jääma sinu kotta!” Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja
võttis Jeesuse rõõmuga vastu. 
Lk 19,5-6
Väga mitme inimese jaoks on olnud pöördelise tähtsusega,
kui nad Jeesusega kohtudes on näinud äkitselt iseennast.

Toomas Paul
Jh 8,3-11; Mk 8,1-9
11. Neljapäev Issand, vägede Jumal, uuenda meie olukord,
lase paista oma pale, siis oleme päästetud! 
Ps 80,20
Kui Issand nägi surnud poja ema, hakkas tal temast hale
ja ta ütles: “Ära nuta enam!” Ja ta astus ligi ja puudutas
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surnuraami, mispeale kandjad jäid seisma. Ja ta ütles:
“Noormees, ma ütlen sulle, ärka üles!” 
Lk 7,13-14
Siis ära karda kuradit, ei surma, põrgu viha. Su Jeesus elab!
Ükski nüüd ei või Sul kurja teha. Ei jäta oma armuga Ta
nõtru mitte abita, see vägev Äravõitja!

ULR 207:8. Laurentius Laurenti
1Pt 5,1-5; Mk 8,10-21
12. Reede Issand, meie Jumal pööraku meie südamed
enese poole, et käiksime kõigil ta teedel. 
1Kn 8,58
Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks. 
2Pt 1,3
Jumala õnnistused ei lange meile siiski iseenesest sülle. Jumala õnnistused saadavad neid, kes Jumalat usaldavad ja
Tema nõuannetega arvestavad. Jumalaga arvestamine on aruka elukäsitluse alus ka sellel uuel ajastul, oodaku meid siis
ees kitsikus või avarus, õnnetus või õnn. 
Joosep Tammo
Lk 22,54-62; Mk 8,22-26

13. august 1727 - Vennastekoguduse vaimne sünd Herrnhutis, ühine püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi kirikus
12. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei
kustuta ta ära. 
Js 42,3
Mk 7,31-37; Js 29,17-24; Ps 147
Jutlus: Ap 9,1-9(10-20)
14. Pühapäev Kõik ilmamaa kummardab sind ja mängib
sulle kiitust. 
Ps 66,4
Teis kirgastub Issanda Jeesuse nimi. 
2Ts 1,12
Jeesus Kristus, meie Päästja! Sel nädalapäeval, pühapäeval,
oled Sa üles tõusnud surnuist. Las meilgi üles tõusta surmast
ellu, patust pühadusse ja rahutusest rahusse. Kõnele ise täna
meie südamele Püha Vaimu läbi. Lase oma Sõna seemned
sattuda heasse maasse, et see võiks kanda rikkalikku vilja.

Uddo Lechard Ullman

13. Laupäev Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb,
pöördub oma tulisest vihast, nii et me ei hukku.  Jn 3,9
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
Mu süda igatseb Sinu järele mäslevas rinnas, kuigi ma pole
väärt jumalikku külalist. Jumalikku külalist pole ma väärt
vastu võtma, kuid mu süda ei leia enne rahu, kui Sina selle
täidad. 
John Byrom
Js 26,1-6; Mk 8,27-33

15. Esmaspäev Issanda silmad on igas paigas, valvates
kurje ja häid. 
Õp 15,3
Veel on taevariik nooda sarnane, mis heideti merre ja
mis vedas kokku igasuguseid kalu. 
Mt 13,47
Kõigil kristlastel on rääkida ühine lugu: oleme toodud surmast
ellu, pattudest andeksandmisele, orjapõlvest lapseseisusesse.
Ei tohi unustada, et need, kes täna käivad veel jumalatutel teedel, võivad samuti seista kord meie kõrval ja tunnistada Jumala
päästvast armust. Palugem selle pärast!
Marcus Hermen
Mt 7,27-34; Mk 8,34-9,1
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16. Teisipäev Ma ise kogun oma lammaste jäägi kõigist
maadest, kuhu ma olen nad ajanud, ja toon nad tagasi
nende karjamaale; nad on siis viljakad ja neid saab palju.

Jr 23,3
Jeesus ütleb: „Mul on veel lambaid, kes ei ole sellest
tarast, neidki pean ma juhtima; ja nad kuulevad minu
häält ning siis on üks kari ja üks karjane.“ 
Jh 10,16
Sina, halastaja Isa, oled saatnud oma Poja meid otsima ja
leidma. Tema ei vaadanud inimeste madalusele ning sõi tölnerite ja patustega. Ta tuli, et märgata kadunut, tuua tagasi
hukkujad elulätetele, kinkida rahu haavatud südamele, toita
oma lapsi igavese leivaga. Jeesus Kristus on saanud meile
heaks karjaseks, kes juhib meie elurada taevase karjamaa
poole. 
Ove Sander
Mk 3,1-10(11-12); Mk 9,2-13
17. Kolmapäev Kui viletsad ja vaesed otsivad asjata vett
ja nende keel kuivab janust, siis mina, Issand, kuulen
neid. 
Js 41,17
Kes januneb, tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta! 
Ilm 22,17
Kui Ta juurde usus ruttad, oma häda kaebad, nutad, ei Ta sind
siis lükka välja, kustutab su janu, nälja, viib sind värske rohumaale, eluveele sügavale, kosutab sind helde käega, trööstib imelise väega.  KLPR 219:3. Hugo Viktor Karl Wühner
Ap 9,31-35; Mk 9,14-29

Paulus kuulutas Jumala riiki ja õpetas tõde Issandast
Jeesusest Kristusest täiesti avalikult ja ilma takistamata.

Ap 28,31
Pea meeles, sa oled Jumala kaastööline! Tema on Looja,
sina kaaslooja! Me võime oma töödest vaid siis rõõmu tunda, kui tunneme end Jumala kaastöölistena. Joosep Tammo
Jk 5,13-16; Mk 9,30-37
19. Reede Nõnda ütleb Issand: „Nii nagu ma tõin sellele
rahvale kogu selle suure õnnetuse, nõnda ma toon neile
kõik selle hea, mis ma neile olen tõotanud.“ 
Jr 32,42
Paulus kirjutab: „Meie lootus teie peale on kindel, kuna
me teame, et nii nagu teil on osa meie kannatustest, nõnda ka meie julgustusest.“ 
2Kr 1,7
Kahjuks on muretsemine meie jaoks loomulikum hoiak kui
rõõmustamine Issanda ligiolekust. Kas ka see on patt, mille
lunastamiseks Kristus ristil suri? 
Eenok Haamer
Mt 12,15-21; Mk 9,38-41

18. Neljapäev Issand, ma tahan sind tänada rahvaste
seas ja laulda kiitust su nimele. 
Ps 18,50

20. Laupäev Meenutage tema tehtud imetegusid, tema
imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid. 
Ps 105,5
Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud:
meid hüütakse Jumala lasteks! 
1Jh 3,1
Inimene, kes armastab meid, teeb kõik, et saaksime õnnelikeks ja rõõmustab, nähes meid õnnelikena. Aga keegi ei
armasta meid nii nagu Jumal. Kas ei ole Tema suurim rõõm
näha meid, oma lapsi, rõõmsatena? Ta tahab teha meid õnnelikeks. Uskugem siis Teda ja olgem selles usus rõõmsad kui
lapsed, heas ootuses, Temale rõõmuks. Ärgem kurvastagem
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Ta armastavat südant usaldamatusega. Ema Basilea Schlink
Js 57,15-19; Mk 9,42-50
13. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: “Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu
kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”

Mt 25,40
Lk 10,25-37; 1Ms 4,1-16a; Ps 120
Jutlus: 1Jh 4,7-12
21. Pühapäev Kuidas võib inimene õige olla Jumala ees?
Kui keegi tahaks temaga vaielda, ei suudaks ta temale
vastata mitte ainsalgi korral tuhandest. 
Ii 9,2.3
Sellest me tunneme, et oleme pärit tõest. Ja me võime
kinnitada tema ees oma südant, et olgu mis tahes, milles
meie süda meid süüdistab, Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik. 
1Jh 3,19-20
Mitte hingevaenlasel, mitte kaasusklikel ega omastel pole
öelda viimast sõna su elu kohta. Kui oled andnud oma elu
Jeesusele, siis viimane sõna kuulub Talle ja see on lõplik.

Osvald Tärk

Kui Jumala halastus on nõnda suur, et Ta jagab meile lunastuse õpetust isegi sellal, kui Ta end peidab, missugust
valgust on meil oodata veel siis, kui Ta end ilmutab?

Blaise Pascal
Mt 12,1-8; Mk 10,1-12
23. Teisipäev Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma
talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust.

2Ms 20,9.10
Hingamispäev on seatud inimese jaoks. 
Mk 2,27
Sina pead pühapäeva pühitsema. Mis see tähendab? Meie
peame Jumalat kartma ja armastama, et me jutlust ja Jumala
Sõna ei põlga, vaid et me seda peame pühaks ning kuulame
ja õpime heal meelel. 
Martin Luther
Am 5,4-15; Mk 10,13-16

22. Esmaspäev Sina, Issand, oled mu lamp, ja Issand valgustab mu pimedust. 
2Sm 22,29
Kristus ütleb: „Mina olen tulnud valguseks maailma, et
ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse.“  Jh 12,46

24. Kolmapäev Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele. 
Ho 10,12
Noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu! Vaadake, et keegi
teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head
üksteisele ja kõikidele! 
1Ts 5,14-15
Patustada võib nii mõtetes, sõnades kui ka tegudes, või ka
kõikides neis korraga. Järelikult peab ka meeleparandus
toimuma kõigis kolmes sfääris: mõtetes kahetsus, sõnades
patutunnistus ja tegudes, kus inimene ei luba mitte ainult
patust lahti öelda, vaid ka oma käitumist muuta. Josef Albo
5Ms 24,(10-13)17-22; Mk 10,17-27
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25. Neljapäev Mu huuled hõiskavad, kui ma sulle lauldes
mängin, samuti mu hing, mille sa oled lunastanud.

Ps 71,23
Rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud!

Lk 10,20
Paljude probleemide puhul võin minna kelle juurde tahes,
võin rahulikult Kristusele selja pöörata. Võin minna nende
juurde, kellel on tarkust või võimu, vastavalt sellele, mida
parasjagu vajan. Aga seal, kus on tegemist igavese tõega,
igavese elu ja surmaga - kelle juurde on mul siis veel minna,
kui mitte Kristuse, Jumala Püha juurde?  Jaan Kiivit jun
Ap 4,32-37; Mk 10,28-31
26. Reede Taaniel toodi august välja ning tema küljes ei
leitud ühtegi viga, sellepärast et ta oli uskunud oma Jumalasse. 
Tn 6,24
Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga!

Hb 10,35
Hoia mind, Issand, kõigil mu teedel ja kuhu ma iganes lähen. Kaitse mind oma käega, et mulle ei saaks osaks kurja.
Kõik paigad on Sinu silma all ja ma igatsen, et kõikjal saadaks mind teadmine, et Sina mind näed. 
Isaac Watts
Jk 2,5-13; Mk 10,32-45

See aeg on tõesti ukse ees, et Kristus meile jõuab sealt taevast suures hiilguses ja rahvalt aru nõuab. Naer, pilge peab
siis lõppema, kui tule sees peab minema kõik maa ja taevas
hukka. 
KLPR 172:1. Bartholomäus Ringwaldt
Jd 1.2.20-25; Mk 10,46-52
14. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! 
Ps 103,2
Lk 17,11-19; 1Ms 28,10-19a; Ps 146
Jutlus: Rm 8,(12-13)14-17
28. Pühapäev Sina oled mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu päästja, kes sa päästad mind vägivallast.

2Sm 22,3
Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me
oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel; meid kiusatakse
taga, kuid me pole hüljatud; meid rõhutakse maha, kuid
me ei hukku. 
2Kr 4,8-9
Pole oluline, kuidas me nimetame aega, mis jääb meie surmast siiapoole, vaid teadmine, et me oleme igavese ja surematu Jumala omad. 
Martin Buber

27. Laupäev Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus,
ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. 
Tn 12,2
Jumal mõistab sel päeval Jeesuse Kristuse läbi kohut
inimeste salajaste asjade üle. 
Rm 2,16

29. Esmaspäev Ära ole erapoolik viletsa kasuks ja ära
austa vägevat. 
3Ms 19,15
Ärgu olgu teie usk meie kirkuse Issandasse Jeesusesse
Kristusesse ühendatud vahetegemisega inimeste vahel!

Jk 2,1
Jeesuse viisil suudab teisele inimesele läheneda ainult see,
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kes on kogenud, et Jumal teda armastab. Jumal käitub temaga mitte kui vaenlasega, vaid kui sõbraga, kui armsa
lapsega, kellele kogu ta süü on andeks antud. Seepärast on
tal võimalik alustada uut teed, Jumalat ja kaasinimesi uues
valguses näha. 
Albert Soosaar
5Ms 26,1-11; Jr 1,1-10

SEPTEMBER

30. Teisipäev Ja Issand Jumal valmistas mullast kõik
loomad väljal ja kõik linnud taeva all ning tõi inimese
juurde, et näha, kuidas tema neid nimetab. Ja kuidas
inimene igat elavat olendit nimetas, nõnda pidi selle
nimi olema. 
1Ms 2,19.20
Eks müüda viis varblast kahe veeringu eest? Ja ükski
neist ei ole unustatud Jumala ees. 
Lk 12,6
Oo Looja, ülev on Su püha tarkus, mis toimib kõiges vankumatus väes. On loodu sees Su imeline kirkus, ta elab aina
Sinu kindlas käes. 
RKL II 196:1. Harri-Johannes Rein
Gl 5,22-26; Jr 1,11-19

Kuu loosung: Issand ütleb: „Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga.“  Jr 31,3

31. Kolmapäev Väetite ja imikute suust sa valmistasid
kiitva väe oma vastaste pärast. 
Ps 8,3
Laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest
selliste päralt on Jumala riik.

Mk 10,14
Siin lapsed armust vastu võetud, seal Kristusega pärijad! Oh
seda nime igatsetut! Oh seda osa õndsamat! See on, mis meie
süda nõuab, ja üliväga ihaldab, kui viimaks Vaimus elu leiab
ja pärandusest osa saab. KLPR 166:1. Carl J. Philipp Spitta
Fm 1-16(17-22); Jr 2,1-13

2. Reede Ärgu olgu su süda kuri, kui sa oma käe vennale
avad. 
5Ms 15,10
Kes iganes ühele neist pisikestest annab juua kas või ainult karikatäie külma vett jüngri nime tõttu, tõesti, ma
ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. 
Mt 10,42
Sa teeni kui tänu ei saagi ja keegi ei mäleta sind. Kui armust
on täidetud rind - siis teenid, kui tänu ei saagi.  Peeter Sink
Jh 13,31-35; Jr 3,21-4,4
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1. Neljapäev Issand on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari. 
Ps 100,3
Muiste te polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas.

1Pt 2,10
Pole olemas vääramatut ja halastamatut saatust. Vastupidi,
iga inimene ja iga rahvas on oma saatuse loojad.

Elias Auerbach
1Aj 29,9-18; Jr 3,1-10

3. Laupäev Sa lasksid inimesi sõita meie pea peal, me
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sattusime tulle ja vette. Kuid sina viisid meid välja küllusesse. 
Ps 66,12
Valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised
põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma Inimese
Poja ees. 
Lk 21,36
Issand Jeesus, Sa ei ole unustanud, et elame veel maailmas.
Sa mitte ainult ei vaata meie võitlust oma taevasest kirkusest, vaid oled ka koos meiega selles võitluses. Sa lähed
meie eel. Seepärast anna meile julgust vastu panna. Omal
jõul me ei jõua sammugi edasi, aga Sinu abiga on meil edu.

Fredrik Hammarsten
2Ts 2,13-17; Jr 6,9-23
15. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie
eest! 
1Pt 5,7
Mt 6,25-34; 1Ms 2,4b-9; Ps 127
Jutlus: 1Pt 5,5c-11
4. Pühapäev Meil on Jumal, kes päästab, ja Jumal, meie
Issand, toob välja surmastki! 
Ps 68,21
Õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud.  Mk 1,32
Inimlikult vaadates võib olla kõik juba liiga hilja, aga me
näeme, et Jumalal on tee ka siis, kui meil ei ole enam ühtki.

Rudolf Kiviranna

ees. Aga Issandat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli maavärisemine, aga Issandat ei olnud maavärisemises. Ja
maavärisemise järel tuli tuli, aga Issandat ei olnud tules.
Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin. 
1Kn 19,11-12
Issand on Vaim, ja seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus. 
2Kr 3,17
See jõud on Vaim, - sa oma süda, oh inimene, ava Temale!
Siis lõpeb sinu hingehäda, Vaim mustad varjud kannab eemale; talv mööda läheb, tuleb kevade, kui uinuv elu ärkab
õitsele. 
KLPR 128:2. Georg Kiviste
Fl 4,8-14; Jr 7,1-15
6. Teisipäev Ma jätsin su maha üürikeseks silmapilguks,
aga ma kogun sind suure halastusega. 
Js 54,7
Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega
teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta
meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes. 
Ef 2,4-5
Kui Sina, Issand, minust hoolid, siis on mul osadus armastuse allikaga ja ma võin sealt ammutada, kartmata, et see
tühjaks saaks. 
Toomas Paul
1Tm 6,(3-5)6-11a; Jr 7,16-28

5. Esmaspäev Issand läks mööda, ja tugev ning võimas tuul,
mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Issanda

7. Kolmapäev Tema vermete läbi on meile tervis tulnud.

Js 53,5
Kristus kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule.

1Pt 2,24
Ta Isa nõu on täitnud, meid päästnud viha käest. Ta pole
ohvriks toonud verd ohvriloomadest. Ta oma kallis veri
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nii ohvrianniks sai; see on see püha veri, mis lunastuse tõi.

KLPR 75:3. Christian Knorr von Rosenroth
Kg 4,(4-7)8-12; Jr 9,22-23
8. Neljapäev Kuulutage, kiitke ja öelge: “Issand on oma
rahva päästnud!” 
Jr 31,7
Jeesus ütles tervenenule: “Mine koju omade juurde ja
kuuluta neile, mida kõike Issand sulle on teinud ja et ta
sinu peale on halastanud!” 
Mk 5,19
Ma olen meeleldi nõder, et Sina, Jeesus, saaksid ka minu
kaudu nähtavale tulla, kui Sa mind tugevaks teed.

Eenok Haamer
Lk 10,38-42; Jr 12,1-6
9. Reede Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga, ja
kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind; kui sa
käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind.  Js 43,2
Jeesus tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele: “Jää vakka,
ole vait!” Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. Ja ta
ütles neile: “Miks te olete nii arad?” 
Mk 4,39-40
Uskuda tähendab tunda ja usaldada Jumalat. See tähendab
loobuda tegemast Temale ettekirjutusi, mida Tema võib ja
suudab. Uskuda tähendab usaldada Jumala tõdesid rohkem,
kui oma mõtteid ja kahtlusi. 
Rudolf Kiviranna
1Kr 7,17-24; Jr 13,1-11

vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: «Oh Jumal, ole
mulle patusele armuline!»
Lk 18,13
Sina oled meid loonud ja tunned meid, tead, mida vajame ja
saadad selle. Sina andestad kõik eksimisedki, kui ma koban
käsikaudu teel valguse suunas. Sina oled hinges süüdanud
igatsuse ja see igatsus toob mind Sinu ette.  Toomas Paul
Mk 12,41-44; Jr 14,1-16
16. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi
kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 
2Tm 1,10
Jh 11,1(2)3.17-27(41-45); Ül 3,22-26.31-32; Ps 140
Jutlus: 2Tm 1,7-10
11. Pühapäev Sina olid mu abi, ära lükka mind ära, ja
ära hülga mind, mu pääste Jumal! 
Ps 27,9
Jeesus ütleb: „Aga tema tahtmine, kes minu on saatnud,
on see, et ma ei kaotaks midagi sellest, mis mulle on antud.“ 
Jh 6,39
Kaduvuselaste lootus - hauarüpest tõusnud Kristus. Võidulaulud nendel suus: langegu ka kõik siin põrmu, põrmulastel
antud armu, põrmust tõuseb elu uus! 
Arved Paul

10. Laupäev Minu süüteod on minust vägevamad, aga
meie üleastumised annad sina andeks. 
Ps 65,4
Tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole,

12. Esmaspäev Mina, Issand, olen selle valvur, ma kastan
seda igal hetkel, ma valvan öösel ja päeval, et sellele kahju ei tehtaks. 
Js 27,3
Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja
ja saate minu jüngriteks. 
Jh 15,8
Et me praegu siin tohime seista kui Tema armu ja õnnistuse
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pärijad, see on Tema ustavus. Et Tema viha ei ole kõike
enda alla matnud, see on Tema kannatlikkus oma viinamäega. See on Tema kannatlikkus iga inimesega, kellele on antud elu, et Ta kannaks head vilja. Ja Issand ootab seda vilja.

Jaan Kiivit jun
Rm 6,18-23; Jr 15,10-21
13. Teisipäev Paljud ütlevad mu hingele: “Ei ole temal
päästet Jumalas!” Aga sina, Issand, oled kilbiks mu ees,
minu au, sa tõstad mu pea üles. 
Ps 3,3-4
Jeesuse juurde tuli pidalitõbine, palus teda ja põlvili heites ütles talle: “Kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks
teha!” Ja Jeesusel hakkas temast hale, ta sirutas oma
käe välja, puudutas teda ja ütles: “Ma tahan, saa puhtaks!”
Mk 1,40-41
Miks olen nii ebakindel, miks on kahtlused mind vaevamas?
Kas on Jumal minust kaugele läinud? Sest kui Tema on lähedal, siis hoiaksin kinni Ta käest ja ei kõiguks. Kas tõesti
mu enda mõtted ja usaldamatus on seda teinud? Haaran taas
kinni Tema käest, minu poole sirutatud käest!

Eenok Haamer
Js 38,9-20; Jr 16,1-13
14. Kolmapäev Issand on tõeline Jumal, ta on elav Jumal
ja igavene kuningas. 
Jr 10,10
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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Mittejuudi targad pärisid Roomas juudi tarkadelt: “Kui teie
Jumal taunib ebajumalateenistust, miks Ta siis seda ära ei
keela?” Targad vastasid: “Kui Jumalaks peetaks ainult seda,
mida maailma ei vaja, siis lõpetaks Ta ka ebajumalateenistuse. Aga inimesed kummardavad ebajumalatena päikest,
kuud, tähti ja planeete. Kas peaks Ta maailma hävitama,
kuna seal leidub rumalaid? Ei, maailm kestab edasi. Aga
rumalad, kes kahju teevad, annavad kord oma tegude eest
aru.” 
Paabeli Talmud
Ap 9,36-42; Jr 18,1-12
15. Neljapäev Ma teen nendega igavese lepingu, et ma ei
loobu tegemast neile head. 
Jr 32,40
Jeesuse Kristuse läbi oleme armust õigeks saanud, et
oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal. 
Tt 3,7
Keegi ei saa keelata, kui Jumal võtab patuse inimese ja valmistab temast laitmatu. See ongi evangeelium. Osvald Tärk
Fl 1,19-26; Jr 19,1-13
16. Reede Nad on mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks, ustav ja õiglane. 
Sk 8,8
Tema on oma ihu, koguduse pea. Tema on algus, esmasündinu surnuist. 
Kl 1,18
Kelle suu võib seletada ilu, mis mind ootamas? Taeva rõõmust osa saada võin Su püha rahva seas. Aamen, aamen!
hüüan ma. Tänu Sulle lõpmata!

KLPR 164:8. Heinrich Theobald Schenck
Ilm 2,8-11; Jr 20,7-18
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17. Laupäev Teie, kes Issandat kardate, lootke Issanda
peale! 
Ps 115,11
Lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja
valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on
antud. 
Rm 5,5
On üksainus viis osutada vastupanu tulevasele hirmule:
meie usk Jumalasse, meie elu usus. Aga kõik need heidutavad asjaolud, segadused ja korralagedused seepärast just
tungivadki nii võimukalt meie ellu, et pole enam elavat
usku, pole usaldust Jumala vastu. Vaenlase osa tõrjub välja
hingerahu ja kindluse. Sina aga ela rahulikult, palveta Jumala poole ning usalda Teda. Kas Issand ei peaks siis teadma,
kuidas hoida oma lapsi rasketel aegadel?

Arhimandriit Joann Krestjankin
Rm 4,18-25; Jr 21,1-14
17. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
See ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.

1Jh 5,4
Mt 15,21-28; Js 49,1-6; Ps 129
Jutlus: Rm 10,9-17(18)
18. Pühapäev Issand ütles: “Ära karda, Aabram! Mina
olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!”  1Ms 15,1
Ja nõnda, olles pikameelne, koges Aabraham tõotuse
täitumist. 
Hb 6,15
Usu silm vaadaku palves alati Jumala vägevusele, mitte aga
enda nõtrusele. 
Osvald Tärk
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19. Esmaspäev Mu keel kõnelgu sinu õiglusest ja kiitku
sind päevast päeva! 
Ps 35,28
Hanna teenis Jumalat ööd ja päevad paastumiste ja palvetamistega. Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat
ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. 
Lk 2,37-38
Oh, Jeesus, oma vaimuväes meid aita tööriistaks olla Sinu
võimsas käes, Su tahtmist üksnes igal ajal täita ja käia alanduses Sinu ees. Täis julgust, võitlusvaimustust meid saada
Su riigi tööle, Kõrge Kuningas, et võime kõikumatult kindlaks jääda ka siis, kui vaenlane on mässamas.

KLPR 246:2. A. Vilman
Hb 11,1-7(8-10); Jr 23,1-8
20. Teisipäev Sa katad mu ette laua mu vastaste silma
all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.

Ps 23,5
Kui Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas ja istus lauas, tuli naine, kellel oli alabasternõu ehtsa ja kalli
nardisalviga. Ta murdis alabasternõu katki ja valas salvi
Jeesuse pea peale. Aga seal olid mõned, kes nurisesid õige
pahase meelega omavahel: “Milleks see salvi raiskamine?” Aga Jeesus ütles: “Jätke ta rahule! Miks te tülitate
teda? Ta on teinud mulle kauni teo.” 
Mk 14,3.4.6
Issand, valades kallist salvi Sinu peale, valmistati Sind ette
ristisurmaks. Sinagi lasid end murda ja põhjani tühjaks
valada, et täita kord meie karikas pilgeni õnnistusega. Täname Sind selle eest! 
Marcus Hermen
Jk 1,1-6(7-11)12-13; Jr 25,1-14
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21. Kolmapäev Kui minu vaim nõrkeb mu sees, siis sina
tunned mu teerada. 
Ps 142,4
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse
Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega,
millega Jumal meid endid julgustab. 
2Kr 1,3-4
Tema muudab valu õnneks, okkaist krooni teeb, ristist võidumärgi teha suudab Valumees. 
Arved Paul
Lk 7,1-10; Jr 26,1-19
22. Neljapäev Kas ma olen oma venna hoidja?  1Ms 4,9
Igaüks ärgu pidagu silmas mitte ainult oma, vaid ka
teiste kasu. 
Fl 2,4
Issand, minu Jumal, Sa oled meid armastanud siis, kui olime veel Sinu vaenlased. Aita meid, Sinu uskujaid, teha oma
ligimestele seda, mida Sina oled teinud meile.

Carl Heinrich von Bogatzky
Ap 5,34-42; Jr 28,1-17
23. Reede Kui sa ometi oleksid tähele pannud mu käske!
Siis oleks su rahu olnud kui jõgi ja su õigus oleks olnud
otsekui mere lained. 
Js 48,18
Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja
rahu ja rõõm Pühas Vaimus. Sest kes neis asjus teenib
Kristust, see on Jumalale meelepärane ja kõlvuline inimestele. 
Rm 14,17-18
Jeesus juhatust võib anda sulle, kellel koorem kanda, kui
su tee on okkaline, kui sul raske võitlemine, Tema kingib
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rahu sulle, vaevatule, väsinule, Tema lisab sulle rammu ja
ka kinnitab su sammu.

KLPR 220:2. Hugo Viktor Karl Wühner
Hb 12,1-3; Jr 29,1-14
24. Laupäev Sa pead tundma oma südames, et nagu mees
karistab oma poega, nõnda karistab sind Issand, su Jumal. 
5Ms 8,5
Kasvage meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises. 
2Pt 3,18
On tõsi, et jumalakartliku elu algus on vaevaline. Aga see
vaev ei tulene jumalakartlikusest, mis tasapisi meisse imbub, vaid jumalakartmatusest, mida meis ikka veel leidub.
Kannatame ainult sedavõrd, kuivõrd meie loomuomane
pahe avaldab vastupanu üleloomulikule armule; meie süda
tunneb end lõhki rebituna kahe vastassuunalise jõu käes,
aga oleks väga ülekohtune süüdistada selles vägivallas Jumalat, kes meid ligi tõmbab, selle asemel et omistada see
maailmale, mis meid kinni hoiab. 
Blaise Pascal
Mt 14,22-33; Jr 30,1-3; 31,1-14
18. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat,
armastagu ka oma venda. 
1Jh 4,21
Mk 12,28-34; 2Ms 20,1-17; Ps 142
Jutlus: Rm 14,17-19
25. Pühapäev Ma puhastan nad kogu nende süüst, millega nad on pattu teinud minu vastu; ja ma annan neile
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September

andeks. 
Jr 33,8
Meie Päästja Jeesus Kristus on loovutanud iseenda meie
eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada
endale pärisrahvaks, innukaks headele tegudele.

Tt 2,13-14
Tean, et pean võitma enese, aga ma ei suuda seda, kui palju
ma ka ei püüaks. Vaene, segaduses, rikutud maailm on minu
elupaigaks. Olgu siis nii. Sinu muutev vägi saagu minu
väeks, Sinu halastus minu rikkuseks. Saada oma Püha Vaim
ja muuda mind. Võida mind! 
Jörg Zink
26. Esmaspäev Kõik, mida Issand on käskinud, me teeme
ja võtame kuulda! 
2Ms 24,7
Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!

Rm 12,11
Minna ja koguda sõpru ja poolehoidjaid Jumala mõtetele
ja teedele, teha jüngriks väikesi lapsi, avada nende silmale
taevaseid varakambreid, täidetud usu, lootuse ja armastusega; teha Kristuse sõpradeks vanu inimesi, kes elavad ööd
kui päevad vihas, tülis ja tooruses; minna ja viia iseennast
jumalariigi tööle ja kutsuda lähemaid tuttavaid kaasa - see
on igatahes suurim ja ilusaim töö maailmas.  Jaan Lattik
Mt 6,1-4; Jr 31,18-20.31-37
27. Teisipäev Issand ütles: “Minu pale läheb kaasa ja ma
annan sulle rahu.” 
2Ms 33,14
Et meil nüüd on niisugune lootus, siis võime toimida täie
julgusega.
2Kr 3,12
Jumala ees tuleb alati seista kerjusena, häbenemata ja
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lakkamatult paludes. Siin tuleb häbi kõrvale heita ja teada:
meie Issand Jumal ise soovib seda, et Teda lakkamatult palutakse. Temale on rõõmuks ja auks palju anda, ja et Temalt
palju head loodetakse ja palutakse. Kes aga tahaks nõnda
kaua oodata, et ta oleks Jumala andide vääriline, ei see pääse eladeski Jumalat paluma. 
Martin Luther
Mk 3,31-35; Jr 36,1-19
28. Kolmapäev Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei
lakka, ja tema kuningriik ei hukku. 
Tn 7,14
Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel Kristuses
elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, niihästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi.

Kl 1,19-20
Mu Jumal, kui imepärane Sa oled! Suurima võid Sa kinkida
pisima kaudu. Rikkaima võid Sa ühendada kõige lihtsamaga. Igavese võid Sa sulgeda lihtsasse maisesse koorde.

August Ferdinand Huhn
Ül 8,4-7; Jr 36,20-32
MIHKLIPÄEV
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad.

Ps 34,8
Lk 10,17-20; Jos 5,13-15;
Jutlus: Ilm 12,7-12a(12b)
29. Neljapäev Issand ütleb: „Miks vaete raha selle eest,
mis ei ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida?
Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head.“  Js 55,2
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Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib
igaveseks eluks. Seda annab teile Inimese Poeg.  Jh 6,27
Nii nagu on võimatu, et taim oleks üheaegselt nii võrse kui
ka seeme, niisamuti ei ole võimalik ühel ja samal ajal nautida maailma austust ja kiitust ning kanda samas vilja Taevariigile. 
Kõrbeisade tarkus
30. Reede Issand, ära nuhtle mind oma vihas ja ära karista mind oma vihaleegis! 
Ps 6,2
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
Olen ülistand, Issand, Su armu, Su armastust kõnelend keel.
Ära keela mul endalgi armu - rutta vastu mul viimasel teel!

Peeter Sink

OKTOOBER
Kuu loosung: Seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus.

2Kr 3,17
1. Laupäev Mu hing on alati mu pihus ja sinu Seadust ma
ei unusta. 
Ps 119,109
Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad. 
Jh 6,68
Eelista tõde ja õigust ka siis, kui nad ei paista tulusad - tulusana näivale valele ja ebaõiglusele.  Moses Maimonides
2Ms 23,20-25(26-27); Jr 38,14-28
19. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Tee mind terveks Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis
ma saan abi. 
Jr 17,14
Mk 2,1-12; 2Ms 34,4-10; Ps 109
Jutlus: Ef 4, 22-32
2. Pühapäev Kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala
päästet. 
Ps 98,3
Jeesus ütles: “Kas lamp tuuakse tuppa selleks, et seda
panna vaka või voodi alla? Eks ikka selleks, et see pandaks lambijalale?!” 
Mk 4,21
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Sina oled tuli. Sina oled valgus ja tõde. Kingi meile põlemist
Sinus, et Sinu armastus kulutaks meid ja Sinu rahu paistaks
meist kõige kaugema inimeseni. Keegi meist ei suuda seda
ilma Sinuta. Aga me kõik, kui elame Sinus, oleme maailma
valgus. 
Jörg Zink
3. Esmaspäev Heida Issanda peale oma koorem, ja tema
hoolitseb sinu eest. 
Ps 55,23
Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu
kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja
anumises. 
Fl 4,6
Tahaksin tõrkumata võtta vastu, mis mulle tuleb Sinu käest.
Las edu ja ebaedu tuuled puhuda jälgi jätmata üle mu elu,
ilma selle tasakaalu kõigutamata! Luba mind jääda vait ja
lasta toimida ning kõnelda Sinul. Siis, kui ma ei soovi enam
midagi, saan kõik. Sina, Jumal, oled ise see kõik!

Toomas Paul
2Ms 15,22-27; Jr 39,1-18
4. Teisipäev Tema käes on maa sügavused ja tema päralt
on mägede tipud. 
Ps 95,4
Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes
taeva ja maa Issandana ei ela templites, mis on kätega
tehtud. 
Ap 17,24
Võta nüüd Issandat, vägevat Kuningat, kiita, oh minu hingeke, ära sa aega nüüd viida! Rõõmusta, meel, hõisates laula, mu keel! Kandled ja pasunad hüüdku!

KLPR 306:1. Joachim Neander
Lk 5,12-16; Jr 40,1-16
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5. Kolmapäev Kui su vend, su ema poeg, või su oma poeg
või tütar või naine, kes su süles on, või su sõber, kes sulle on nagu su enese hing, ahvatleb sind salaja, öeldes:
“Lähme ja teenime teisi jumalaid!”, siis ära kuula teda.

5Ms 13,7.9
Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse.

Gl 6,1
Ainult see, kes valu ja vaevaga on patu vastu võidelnud,
võib abiks olla ka teisele, sest kui ta ise on palve ja kannatusega oma patu vastu võidelnud, on tal nõu ka teise jaoks.

Osvald Tärk
Lk 13,10-17; Jr 41,1-18
6. Neljapäev Kõik mehe teed on ta enese silmis õiged, aga
Issand katsub südamed läbi. 
Õp 21,2
Kõike on mul luba teha, aga kõigest ei ole kasu; kõike on
mul luba teha, aga miski ei tohi saada meelevalda minu
üle. 
1Kr 6,12
Senikaua kui sulle pole veel täiesti selgeks saanud Jumala
tee ega pole sa veel täiesti läbi tunginud Jumala valgusesse,
on sul tarvis lasta Tema armul töötada enese kallal. Sa pead
veel paluma, et Tema Püha Vaim sind õpetaks. Sa pead veel
võitlema eesõiguse pärast saada jäägitult Tema omaks.

Harri Haamer
Mt 8,14-17; Jr 42,1-22
7. Reede Kui kogu see sugupõlv oli koristatud oma
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vanemate juurde, tõusis pärast neid teine sugupõlv, kes
ei tundnud Issandat ega ka mitte neid tegusid, mis ta
Iisraelile oli teinud. 
Km 2,10
Siimeon palvetas: „Sa oled pääsete valmistanud kõigi
rahvaste silme ees: valguse, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkuse sinu rahvale Iisraelile.“ 
Lk 2,31-32
Säragu siis Sinu selgus, kui mu hingel pime käes, vaigistagu
Sinu valgus südant kõigis tormides! Kas ma rõõmustan või nutan, Sinu valgusele ruttan! KLPR 58:7. Wilhelm Kentmann
Jr 17,13-17; Jr 43,1-13
8. Laupäev Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust,
tehes arukaks kohtlasi. 
Ps 119,130
Mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile
õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust. 
Rm 15,4
Sõbrad, Jumala Sõna ei pöördu kunagi tühjalt tagasi. See
Sõna on ise tõelisus. Jumal ütles ja see sai. See Sõna on
Jumala loov tegu. See kutsub esile uue elu, otsekui kevadine
soe vihm. 
Joosep Tammo
Ap 14,8-18; Jr 44,1-14

palunud!” 
4Ms 14,20
Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke
teiegi! 
Kl 3,13
Jumala andestus meile on eelduseks, et me ise suudame ligimesele andeks anda. Jumal andestab Jeesuse pärast. Tema
andestuse ainus tingimus on usaldav meelsus. 

Frederik Wislöff
10. Esmaspäev Issand on õiglane, ta armastab õiglust.

Ps 11,7
Käige nagu valguse lapsed - valguse vili on ju igasuguses
headuses ja õigluses ja tões. 
Ef 5,8-9
Patu orjamise aeg on läbi, on alanud kuninglik valitsemise aeg. Sinu elu miinustest ei saa mitte ainult plussid, vaid
midagi palju enamat. See “palju enam” ei asu meie elus
kusagil kõrgel, kättesaamatus kauguses. See on kättesaadav kõigile, kes usus Jumala armu Jeesuses Kristuses vastu
võtavad. Hukkub vaid see, kes Jumala kingituse teadlikult
tagasi lükkab. 
Joosep Tammo
2Ts 3,6-13; Jr 44,15-30

9. Pühapäev Issand ütles: “Ma annan andeks, nagu oled

11. Teisipäev Ma meenutan Issanda heldust, Issanda
kiiduväärsust, kõige selle pärast, mida Issand meile on
osutanud. 
Js 63,7
Te olete tunda saanud, et Issand on helde. 
1Pt 2,3
Jumala arm avaldub selles, et taipame: tasu ei sõltu mitte
meie vaevanägemisest, vaid see sõltub Jumalast, Tema armust. See sõltub meie Õnnistegijast Jeesusest Kristusest.
Vahel tundub see küll töötegijale kurb. Kuidas nii? See on
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LÕIKUSTÄNUPÜHA
Kõikide silmad ootavad sind, Issand, ja sina annad neile
nende roa omal ajal. 
Mi 6,8
Lk 12,(13-14)15-21; Mt 6,25-34; Js 58,7-12; Ps 65
Jutlus: 2Kr 9,6-15
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ju ebaõiglane! Aga uskuge: see on tõelise rõõmu, tõelise
kindluse allikas, kui teame, et tasu ei olene meist.

Joel Luhamets
Rm 13,1-7; Jr 45,1-5
12. Kolmapäev Vaata, mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest. 
Hs 34,11
Kui Jeesus Galilea mere ääres kõndis nägi Jeesus ta Siimonat ja tema venda Andreast noota järve heitvat, nad
olid ju kalurid. Ja Jeesus ütles neile: “Järgnege mulle!”

Mk 1,16-17
Maailma on tulvil päästmist vajavaid inimesi. Meie tööks
on nad leida ja jutustada neile rõõmusõnumist.

Corrie ten Boom
Ef 5,25-32; Nl 1,1-11.17-22

esimene ning viimne! 
1Kr 14,26-33; Nl 3,1-33

Toomas Paul

14. Reede Mu rahvas on teinud kahekordse süüteo:
minu, elava vee allika, jätsid nad maha, et raiuda enestele kaevusid, pragulisi kaevusid, mis ei pea vett. Jr 2,13
Samaaria naine ütles Jeesusele: “Isand, ämbrit sul ei ole
ja kaev on sügav. Kust sa siis saad selle “elava vee”?

Jh 4,11
Issand, lase meil tunda janu, sest muidu hukkume petlikus
rahulolus. Näita, et Sinuta raiutud kaevud ei jooda meid igaveseks eluks. Juhata meid Elu allikale!  Marcus Hermen
Jh 18,28-32; Nl 3,34-66

13. Neljapäev Mina olen Issand, see on mu nimi, ja mina
ei anna oma au teisele ega oma kiidetavust nikerdatud
kujudele. 
Js 42,8
Jah, kui olekski nõndanimetatud jumalaid, olgu taevas
või maa peal, nõnda nagu inimeste meelest on jumalaid
palju ja isandaid palju, siis on meil ometigi ainult üks
Jumal, Isa, kellest on kõik asjad ja kellesse me suundume, ja üks Issand Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik ja ka
meie tema läbi. 
1Kr 8,5.6
Tahan armastada Sind headusena ja hea pärast ning kõike
Sinult tulevat kui head! Sinu headusel on loendamatud vormid, kuid Sina seal taga oled üks ja ainus. Tõepoolest, kõik
on üks ja üks on kõik Sinus, Sa meie Looja ning Lunastaja,

15. Laupäev Teie päevil ütlen ma sõna ja viin selle täide,
ütleb Issand Jumal. 
Hs 12,25
Peetrus kirjutab: „Meie Issanda Jeesuse Kristuse väge
ja tulemist ei ole me teile teatanud mingeid targutavaid
müüte jäljendades, vaid me oleme tema suurust näinud
oma silmaga.“ 
2Pt 1,16
Ateistid... Mis alust on neil väita, et ülestõusmine pole võimalik? Mis on keerulisem, kas sündimine või ülestõusmine,
kas see, et inimene, keda pole kunagi olemas olnud, hakkab
olema, või see, et inimene, kes on olemas olnud, hakkab
uuesti olema? Kas olemisse tulla on keerulisem kui sinna tagasi tulla? Harjumus muudab esimese meie silmis lihtsaks,
harjumus teeb teise võimatuks. Üldrahvalik mõtteviis!

Blaise Pascal
Õp 3,1-8; Nl 5,1-22
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21. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri
heaga. 
Rm 12,21
Mt 5,38-48; Jr 29,1.4-7.10-14; Ps 42
Jutlus: Ef 6,10-17
16. Pühapäev Meeletu ütleb oma südames: “Jumalat ei
ole!” 
Ps 14,1
Igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist
Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud.

Jh 17,3
Niisuguse suure ürituse alguses, nagu seda on rahu- ja õnneriigi loomine maa peale, peaksime arvestama ajaloolisi kogemusi. Need juhivad meie tähelepanu sellele, et ilma inimese uueks looduks saamiseta ei tule sellest midagi välja.
Ainult siis, kui Jumal on ta kaduva asja teenistusest vabastanud, kui ta on päästetud kõigest sellest, mis teda kaduva, õnnetu ja hukkumisele määratud maailma külge köitis - ainult
siis võib ta saada selles kavandatud rahu- ning õnneriigis
õnnistuse toojaks ja õnnistuse osaliseks. Ainult uus inimene
loob uue maailma. 
Harri Haamer
17. Esmaspäev Issand on suur ilmamaa ääreni.  Mi 5,3
Sinu riik tulgu. 
Mt 6,10
Jumala hea ja armuline tahtmine sünnib küll ilma meie palveta, aga me palume selles palves, et see sünniks ka meie
juures. Kuidas see sünnib? Kui Jumal rikub ja takistab kõike kurja nõu ja tahtmist, mis ei taha lasta meid Tema nime
pühitseda ja Tema riiki tulla, nii nagu on kuradi, maailma
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ja meie liha tahtmine, vaid kui Ta meid kinnitab ja hoiab
kindalt oma Sõnas ja usus meie eluotsani; see on Tema armuline ja hea tahtmine. 
Martin Luther
Rm 12,17-21; 2Kr 1,1-11
18. Teisipäev Teie olete minu tunnistajad, ütleb Issand.

Js 43,10
Me ei kuuluta ju iseendid, vaid Jeesust Kristust Issandana. 
2Kr 4,5
Oh Püha Vaim, kes Sa juhtisid apostlite keeli, nii et nad
kuulutasid Jumala vägevaid tegusid, anna ka minu keelele
taevaliku tarkuse tuld. 
Johann Gerhard
2Kr 10,1-6; 2Kr 1,12-24
19. Kolmapäev Issand, sinu heldus kestab igavesti! Ära
jäta maha oma kätetööd! 
Ps 138,8
Meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade
tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile
seadnud, et me teeksime seda. 
Ef 2,10
Tänasel päeval võib paljugi kohta ütelda, et see ei ole võimalik. Pole võimalik tulla kirikusse, teha ühte, teist või kolmandat asja. Ja ütlejatel on täielik õigus, kui nad arvestavad
selle maailma tegelikkusega. Aga need, kes arvestavad Jumala reaalsusega, neile on kõik võimalik.  Joel Luhamets
1Ms 13,5-12(13-18); 2Kr 2,1-11
20. Neljapäev Olge tasa Issanda Jumala ees! Sest Issanda
päev on ligidal. 
Sf 1,7
Olge siis arukad ja kained palveteks. Üle kõige olgu
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püsiv teie omavaheline armastus. 
1Pt 4,7-8
Seisan Su ees Sinu lapsena. Aga ma palvetan nende eest,
kes on lootusetud sellepärast, et nad ei tunne Sind, kõikide
inimeste Isa. 
Jörg Zink
3Ms 19,1-3.13-18; 2Kr 2,12-17
21. Reede Issand ütleb: „Ma pöördun teie poole ja teen
teid viljakaks, lasen teid saada arvurikkaks ja jõustan
oma lepingu teiega.“ 
3Ms 26,9
Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie. 
1Kr 3,9
Kogu inimese elu - külviaeg ja lõikus see. Vahelduvad rõõm
ja valu ajatiivul lennates. Kui me oma teed ja rada käime
usujulgusega, õnnistust siis lõikusel näeme elusügisel.

KLPR 156:2. Aleksander Abel
Lk 22,49-53; 2Kr 3,1-11
22. Laupäev Päikesetõusu poolt päikeseloojaku poole on
mu nimi paganate seas suur, ütleb vägede Issand.

Ml 1,11
Paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobiga taevariigis. 
Mt 8,11
Kui me hüüame, siis kuule, kinnita ja hoia meid! Oma Sõna
väega tule murdma patu ahelaid! Palju murtud siin ja seal,
aga palju murda veel! Valguseks saa paganaile, nii kui tõotanud Sa meile! 
ULR 372:7. Albert Knapp
2Tm 2,1-5(6); 2Kr 3,12-18
22. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Sinu käes on andeksand, et sind kardetaks. 
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Ps 130,4

Mt 18,21-35; Mi 6,6-8; Ps 143
Jutlus: Fl 1,3-11
23. Pühapäev Oh, et sa ometi käristaksid taevad lõhki ja
tuleksid alla! 
Js 64,1
Siis nähakse Inimese Poega tulevat pilvedes suure väe ja
kirkusega. 
Mk 13,26
Mis vaevab sinu südant, mis iial nõuad ka, Ta hoolde, kes
me Issand, kõik julgelt usalda! Kes tuuli, pilvi, taevast, kõik
hästi valitseb, küll see sind päästab vaevast ja su eest muretseb. 
KLPR 342:1. Paul Gerhardt
24. Esmaspäev Rahus ma heidan maha ning uinun, sest
sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama. 
Ps 4,9
Tema on meie rahu. 
Ef 2,14
Rahu algab sellest, et meil on rahu Jumalas. Siis on meil
rahu ka isekeskis. 
Osvald Tärk
Ho 12,1-7; 2Kr 4,1-6
25. Teisipäev Vaata, eelmised sündmused on aset leidnud
ja ma kuulutan uusi; enne kui need toimuma hakkavad,
teen ma need teile teatavaks. 
Js 42,9
Vastuvaieldamatu suur on jumalakartuse saladus: Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks mõistetud Vaimus, ilmunud inglitele, kuulutatud paganate seas, usutud maailmas, üles võetud ausse! 
1Tm 3,16
Kõik oled Sina teinud mu õnneks heldesti, kui oli hukka
läinud hing, ihu ühtlasi; kui olin riigist lahti, kus rõõm
on järjesti, siis Sinu läbi tehti mind rõõmsaks, Jeesuke.
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Rm 3,9b-20; 2Kr 4,7-18

KLPR 3:3. Paul Gerhardt

26. Kolmapäev Nõnda ütleb Issand: „Ma mäletan su
noorpõlve kiindumust, su mõrsjapõlve armastust, kui sa
käisid mu järel kõrbes, külvamata maal.“ 
Jr 2,2
Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest
ustav on, kes seda on tõotanud. 
Hb 10,23
Me oleme nõrgad, kinnita meid! Me oleme oskamatud,
valgusta meid! Me oleme määrdunud, puhasta meid oma
veres! Me oleme ümbritsetud nähtavatest ja nähtamatutest
vaenlastest, varja meid oma kõigevälise jõuga ja hoia meid
kindalt oma kätes, et ükski ei või meid neist lahti rebida! Paneme oma lootuse Sinu peale, kes Sa oled ustav ja armuline
ning ei lase kellelgi jääda häbisse, kes loodab Sinu peale.

Magnus Friedrich Roos
1Ms 33,1-11; 2Kr 5,1-10
27. Neljapäev Ärge kavatsege südames üksteisele kurja!

Sk 7,10
Silm ei või öelda käele: “Mul ei ole sind tarvis!” või jälle pea jalgadele: “Mul ei ole teid tarvis!”, vaid hoopis
vastupidi - need ihuliikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud. 
1Kr 12,21-22
Issand, aita mul ustavalt käia oma teed, olles õigel kohal
selles suures inimkonna protsessioonis. Üle kõige aita mind
Sind tunda ja Sind aidata minu kaaslastes, palverändureis.

Michel Quoist
Ilm 3,14-22; 2Kr 5,11-15
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28. Reede Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati
tema palet! 
Ps 105,4
Issand, õpeta meidki palvetama! 
Lk 11,1
Kui inimesed pöörduksid oma vaimses, hingelises ja ihulikus pimeduses iga kord Jumala poole, siis läheksid nende silmad lahti
ja nad näeksid eluteed ja kõnniksid seal. Kahju, et nad nii sageli
loodavad inimeste abile. Ja ainult inimeste abile.  Jaan Lattik
1Jh 3,19-24; 2Kr 5,16-21
29. Laupäev Gideon ütles: “Ei valitse mina teie üle ega
valitse mu poeg teie üle - Issand valitseb teie üle!”

Km 8,23
Jeesus ütles: “Te teate, et need, keda peetakse rahvaste
valitsejateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ärgu olgu teie
seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu
teie teenija.” 
Mk 10,42-43
Sina oled Jumal, ja kaitsed siiski süüdlasi. Sina eraldad tõe
valest, ja varjad sellele vaatamata langenuid õiglaste õiguse eest. Sina ei vaja vägivalda ega pelga ennast ohverdada.
Lase meil kulgeda koos Sinuga, Sind järgida!  Jörg Zink
Js 1,18-20(21-25)26-27; 2Kr 6,1-10
23. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on
surematus, Tema päralt olgu au ja igavene võimus.

1Tm 6,15.16
Mt 22,15-22; 1Ms 18,20-21.22b-33; Ps 125
Jutlus: Fl 3,17(18-19)20-21
– 149 –

Oktoober

November

30. Pühapäev Õigete ootus on rõõm. 
Õp 10,28
Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest
Issanda tulemine on lähedal! 
Jk 5,8
Me ootame Sind, Jeesus Krist, kes istud taevatroonil! Me
ihkame Su ilmumist, mil ehid aukroonil. Kõik ootajad, nüüd
tõstke pead! Tal rõõmsalt vastu minge! Ta päästab ihu, hinge. 
KLPR 5:1. Philipp Friedrich Hiller
USUPUHASTUSPÜHA
Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba
olemas - see on Jeesus Kristus. 
1Kr 3,11
Mt 5,2-10(11-12); Js 62,6-7.10-12; 2Kr 6,11-7,1
Jutlus: Rm 3,21-28
31. Esmaspäev Hõiska ja rõkata rõõmust, Siioni elanik,
sest Iisraeli Püha on teie keskel suur! 
Js 12,6
Jumal ei säästnud oma Poegagi, vaid loovutas tema meie
kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile
kõike muud kinkima? 
Rm 8,32
Ei aita meie nõu ja töö, see on küll peagi lõpnud. Üks mees
on võitlemisele meil’ Isast appi tulnud! Kas tunned seda
meest? Ta nimi: Jeesus Krist! See Issand suurest väest, see
ainus Jumal tõest, võit Temale peab jääma! 

KLPR 163:2. Martin Luther
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NOVEMBER
Kuu loosung: Meil on veel kindlam prohvetlik sõna, ja te
teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab
hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht
tõuseb teie südameis. 
2Pt 1,19
1. Teisipäev Issand seisab vaese paremal käel, et päästa
tema hing hukkamõistjate käest. 
Ps 109,31
Jeesus ei häbene neid hüüda vendadeks. 
Hb 2,11
Õigesti elamise probleem vaevab paljusid. Nad püüavad
võimalikult vähe vigu teha. Aga ikkagi ei õnnestu. See paneb meelt heitma. Sa ei suudagi olla täiuslik. Aga kui otsid
Issandat Jeesust ja Tema leiad, siis õpid andeks paluma ja
Tema annab sulle andeks. Nii saab tulla rahu hinge.

Eenok Haamer
Ap 17,1-10; 2Kr 7,2-16
2. Kolmapäev Oma tarkusega teeb mu õiglane sulane
paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd.

Js 53,11
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid
et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!”

Mk 10,45
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Piisab sellest, et Sina ei ole kaotanud minu suhtes lootust, et
Sina ei ole mind kõrvale heitnud. 
Toomas Paul
Ilm 13,1-10; 2Kr 8,1-15
3. Neljapäev Issand ütles mulle: „Sina, Iisrael, oled mu
sulane, kelle läbi ma ilmutan oma au.“ 
Js 49,3
Jumal pole ära tõuganud oma rahvast, keda ta on ette
ära tundnud.
Rm 11,2
Sära läbi meie, et iga hing, kellega kohtume, tunneks Sinu
kohalolu meie hinges. Kui nad meile otsa vaatavad, ärgu
nähku nad mitte meid, vaid ainult Jeesust!

John Henry Newman
Mt 21,12-17(23-27); 2Kr 8,16-24
4. Reede Teiegi süda, kes nõuate Jumalat, peab elama.

Ps 69,33
Jookskem kannatlikkusega meile määratud võidujooksu, vaadates usu alustajale ja täidesaatjale Jeesusele.

Hb 12,1-2
Issand, milliseid ülesandeid Sa mulle ka ei paneks, tahan
neid kanda nagu krooni, aga mitte nagu iket!

Richard Beer Hoffmann
1Kr 3,16-23; 2Kr 9,1-15
5. Laupäev Issand ütleb: „Oh et mu rahvas mind kuulaks!“ 
Ps 81,14
Jääge kindlaks ja rajatuks usule ja ärge laske end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete
kuulnud. 
Kl 1,23
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Täiesti ma tahan armastada Sind. Sulle ennast annan, Issand, võta mind! Sind ma tahan kiita, Issand, alati, hingesid
ka võita Sulle rohkesti. 
Andres Tetermann
2Pt 3,13-18; 2Kr 10,1-11
3. PÜHAPÄEV ENNE UUT KIRIKUAASTAT
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!

2Kr 6,2
Lk 17,20-24(25-30); Ii 14,1-6; Ps 90
Jutlus: Rm 14,7-9
6. Pühapäev Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga
salajase asja üle, olgu see hea või kuri. 
Kg 12,14
Kui Inimese Poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt?

Lk 18,8
Anna meile püha tõsidust, et lahkuksime kõigest, mis võiks
meid kuidagi Sinust eemale viia, meie Jumal ja Päästja!

Ludvig Harms
7. Esmaspäev Mina olen Issand, kes teeb head, õigust ja
õiglust maal. 
Jr 9,23
Ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime.

2Tm 2,19
Issand, anna meile hägune pilk ebaolulise jaoks ning selge
pilk kõikide Sinu tõdede nägemiseks.  Søren Kierkegaard
1Pt 4,7-11; 2Kr 10,12-18
8. Teisipäev Ma kuulsin Issanda häält küsivat: “Keda ma
läkitan? Kes meilt läheks?” Ja ma ütlesin: “Vaata, siin
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ma olen, läkita mind!”
Js 6,8
Igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks.  1Kr 12,7
Jumal, Sa oled meid päästnud ja seadnud vilja kandma igaveseks eluks. Meie elu Sinus ei piirdu aga üksnes isikliku
pääsemisega, vaid Sa liidad iga kristlase oma Ihu, koguduse
liikmeks. Aita meil siis ka koguduse keskel head vilja kanda, tundes ära oma annid ja oskused ning rakendades neid
ühiseks kasuks.
Marcus Hermen
Jeremia 18,1–10; 2.Korinther 11,1–15
9. Kolmapäev Kui sinu kohtumõistmised tabavad maad,
õpivad ilmamaa elanikud õiglust. 
Js 26,9
Nägija Johannes kirjutab: „Ma nägin taeva olevat avatud, ning ennäe: valge hobune! Selle nimi, kes tema seljas istus, on Ustav ja Tõeline ning tema mõistab kohut ja
sõdib õiguses.“ 
Ilm 19,11
Ärgem unustagem, et uus elu meis endis ja meie ümber ei
sünni inimtahtest, vaid Jumala Vaimust ja Sõnast.

Joosep Tammo
Hb 13,1-9b; 2Kr 11,16-33
10. Neljapäev Jumal, sind meenutan oma voodis ja sinule
mõtlen vahikordade ajal. 
Ps 63,7
Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Kui väljauurimatud on tema kohtumõistmised ja
äraarvamatud tema teed! 
Rm 11,33
Jumala suurus osutub erakordseks selles, et Tema, kes on
kõikjal olev ning kõikvõimsana valitseb universumit ja jälgib kõike, mõtleb samaaegselt ka väikestele ja muretseb
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kõige väiksemagi eest. 
1Jh 2,18-26(27-29); 2Kr 12,1-10

Ema Basilea Schlink

11. Reede Issand, Sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen
enam kui kogu rikkusest. 
Ps 119,14
Taevariik on kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid. Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja
müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle.

Mt 13,45-46
Iseennast saad Sa anda vaid neile, kes otsivad üksnes Sind
ja Sinu riiki ja Sinu tahtmise sündimist ja ei midagi muud.
Anna, Issand, et ma ei lepiks vähemaga. 
Toomas Paul
2Kr 6,1-10; 2Kr 12,11-21
12. Laupäev Issand, keset kogudust ma tahan kiita sind.

Ps 22,23
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
Kiida nüüd Issandat, minu süda! Ma kiidan Teda surmani.
Kuni mul elu on, tahan Teda ma kõrgeks kiita alati! Kes
ihu loond ja hinge ka, kiidetud olgu lõpmata! Halleluuja,
halleluuja! 
KLPR 298:1. Johann Daniel Herrnschmidt
Mk 13,1-8; 2Kr 13,1-13
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EELVIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS
Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees.

2Kr 5,10
Mt 25,31-46; Jr 8,4-7; Ps 51
Jutlus: Rm 8,18-23(24-25)
13. Pühapäev Issand ütleb: „Ma kaitsen seda linna, et
seda päästa iseenese pärast.“ 
2Kn 19,34
Kindlana püsib Jumala seatud aluskivi, millel on see pitser: “Issand tunneb omi”. 
2Tm 2,19
Kristus on sedavõrd kindel alus, et sellele toetudes tohib
kogu maailm seista Jumala ees. Ta toob meid nii lähedale
Jumalale, et tohime Teda kõnetada taevase Isana. Võime
usaldada oma elu ja surma Tema kätte. 
Jaan Kiivit jun
13. november 1741 - kõik vennastekogudused austavad
Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat
14. Esmaspäev See ongi, millest Issand on rääkinud, öeldes: Oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja
kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au.  3Ms 10,3
Jumal on sõna läkitanud Iisraeli lastele, kuulutades
evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse kaudu, kes on kõikide Issand. 
Ap 10,36
Kui laps on end vigastanud või tal on mingi muu häda, siis
ta ootab kaitset ja lohutust isalt. Kui palju rohkem peaksime
hädaolukorras ootama armastust taevaselt Isalt, kes ületab
siiski tuhatkordselt maapealsed isad.  Ema Basilea Schlink
Mt 7,21-27(28-29); 2Pt 1,1-11
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15. Teisipäev Ma ei jää häbisse, pannes tähele kõiki su
käske. 
Ps 119,6
Jüngrid palusid Jeesust, öeldes: “Rabi, söö!” Aga tema
ütles neile: “Minul on süüa rooga, mida teie ei tea.” Siis
arutasid jüngrid omavahel: “Kas keegi on talle süüa
toonud?” Jeesus ütles neile: “Minu roog on see, et ma
teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan tema
töö.” 
Jh 4,31-34
Ühte asja ihkan üle kõige, ühte rooga alati. Kui mul see, siis
nutuorus julgelt kõnnin õndsa otsani. Tahan ikka olla Tema
ligi, kelle palgelt jooksis verehigi, kes ei väsind võitlemast,
juues Isa karikast. 
KLPR 80:1. Albert Knapp
Jh 3,17-21; 2Pt 1,12-21
PAASTU- JA PALVEPÄEV
Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõimudele. 
Õp 14,34
Lk 13,(1-5)6-9; Js 1,10-17; 2Pt 2,1-11
Jutlus: Rm 2,1-11
16. Kolmapäev Rõõmsad olgu kõik, kes sinu juures pelgupaika otsivad. 
Ps 5,12
Jeesus Kristus – keda te armastate, kuigi te ei ole teda
näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja
rõõmustate üliväga kirgastatud rõõmuga. 
1Pt 1,8
Kätel kannab, kätel kannab Ta meid armu väes. Rõõmu annab, rõõmu annab kui meil kurbus käes. Oma andidega Ta
õnnistab meid otsata. Teda kiitku, Teda kiitku kõik Ta kogudus. 
KLPR 296:2. Jakob Tamm
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17. Neljapäev Vaata, Issanda, su Jumala päralt on taevas
ja taevaste taevas, maa ja kõik, mis seal on.  5Ms 10,14
Jumala nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule. 
Rm 1,20
Elus võib olla palju asju, mille puhul ei oma erilist tähendust, kuidas keegi sellesse suhtub. On maitseasi, mida ma
selga panen. On kokkuleppe ja harjumuse asi, kuidas need
või teised asjad on korraldatud. Kuid elu ja tegelikkuse põhiantustega, põhiraamide ja Jumala tegudega, mis meist ei
olene, peame arvestama. 
Jaan Kiivit jun
Lk 15,1-10; 2Pt 2,12-22
18. Reede Issand, ma olen rõhutud, astu mulle appi!

Js 38,14
Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea,
kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub
meie eest sõnatute ägamistega. 
Rm 8,26
Tihtilugu on meie palved nii nõrgad, et kohkume, kui Jumal
hakkab neid kuulma. 
Osvald Tärk
Hb 13,17-21; 2Pt 3,1-9

sest valest lahutada tõde ei iial suuda usuta mu aim. Seepärast, Issand, ise süüta Sa kõik vaimsed tuled minus põlema!

KLPR 365:1. Hugo Voldemar Pärno
Ilm 20,11-15; 2Pt 3,10-18
SURNUTEMÄLESTUSPÜHA
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu. 
Mt 25,1-13; Js 65,17-19(20-22)23-2
Jutlus: Ilm 21,1-7

Lk 12,35

20. Pühapäev Kinnita mind oma ütluse järgi, et ma elaksin, ja ära lase mind sattuda häbisse mu lootuses!

Ps 119,116
Rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja
hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks! 
1Ts 5,23
Surmavõitja, Jeesus Krist’, tänupalves Sinu ette kummardun, mu Eluvürst, usaldan end Sinu kätte, kes mind päästnud surma käest, vabastanud patu väest. 

KLPR 173:1. Aleksander Hinno

19. Laupäev Kui teile öeldakse: „Küsitlege surnute vaime ja ennustajaid, kes sosistavad ja pomisevad“, siis
vastake: „Kas rahvas ei peaks küsitlema oma Jumalat?“

Js 8,19
Kes hoiab Issanda poole, see on temaga üks vaim.

1Kr 6,17
Löö lõkkele, mu usu säde, et valgust leiaks minu otsiv vaim,

21. Esmaspäev Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. 
Ps 111,2
Vaadake lilli, kuidas nad ei ketra ega koo, aga ma ütlen
teile, isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda
ehitud kui igaüks neist. 
Lk 12,27
Usaldus oma Jumala vastu ja sellest tulenev meelekindlus
on suur and. Aga see antakse sellele, kes seda palub. Palu,
et sa võiksid selle saada. 
Eenok Haamer
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Hb 12,18-25; Js 56,1-8
22. Teisipäev Jeruusalemma ümber on mäed ja Issand
on oma rahva ümber nüüd ja igavesti. 
Ps 125,2
Nägija Johannes kirjutab: „Ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning
tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema
rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.“ 
Ilm 21,3
Jumal annab tõelise Isana oma lastele tõotusi, mida Ta täidab. Kas võiksime oletada, et Jumal rikub oma lubadusi ega
lase meil näha nende täitumist? See on võimatu, sest Jumal
on tõde ja armastus. 
Ema Basilea Schlink
1Pt 1,13-21; Js 56,9-12
23. Kolmapäev Noa tegi kõik nii nagu Jumal teda käskis.

1Ms 6,22
Usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud
näha, ja ta ehitas jumalakartuses laeva oma pere päästmiseks; ja selle kaudu ta sai selle õiguse pärijaks, mis
tuleb usust. 
Hb 11,7
Issand, minu Jumal, Sina kannad minu eest paremini hoolt,
kui mina ise seda suudan teha. Sinu armu abiga tahan ma
Sind järgida, kuhu Sa iial lähed, ja mitte ise juhtida oma
samme. 
John Henry Newman
1Kr 3,9-15; Js 57,1-13
24. Neljapäev Ma tean, et mu Lunastaja elab.  Ii 19,25
Paulus kirjutab: „Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma
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patuseid, kelle seast esimene olen mina.“ 
1Tm 1,15
Jeesus, Sa hinge truu sõber! Sinus on mu elu, aga iseendas
olen ma surnud. Sinus olen ma õige, aga iseendas oman vaid
pattu. Sinus oman täiust, sest Sa oled mulle kõik. Jää igavesti minusse! 
Johann Arndt
1Ts 5,9-15; Js 57,14-21
25. Reede Inimese süda kavandab oma teed, aga Issand
juhib tema sammu. 
Õp 16,9
Teie aga öelge: „Kui Issand tahab ja me veel elame, siis
teeme seda või teist.“ 
Jk 4,15
Räägi, Issand, oma teenijaga. Anna meile kõrvad, et me
kuuleks, silmad, et me näeks, tahe, et me kuuletuks, süda,
et me armastaks. Siis ütle, mida Sa tahad, ilmuta, mida Sa
tahad, käsi, mida sa tahad, nõua, mida Sa tahad.

Christina Rossetti
Hb 13,10-16; Js 58,1-9a
26. Laupäev Õige on otsekui puu, mis on istutatud
veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed
ei närtsi. 
Ps 1,3
Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus,
headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. 
Gl 5,22-23
Kui ilus, kui meist jäävad maha pühad jäljed.  Osvald Tärk
Ilm 21,10-14. 21-27; Js 58,9b-14
Uue kirikuaasta algus
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1. ADVENDIPÜHAPÄEV
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.  Sk 9,9
Mt 21,1-9; Rm 13,8-12(13.14); Ps 24
Jutlus: Jr 23,5-8
27. Pühapäev Minu Sõna ei tule tagasi mu juurde tühjalt,
vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. 
Js 55,11
Jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal, ning Issand
toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega.  Mk 16,20
Ei keegi taevast jätma Sind võinud sundida. Su armastus
Sind sundis me juurde tulema. On arm, et appi tulid maailma rahvaile, kes pimeduses olid, - tõid neile valguse.

KLPR 6:3. EELK Lauluraamatukomisjon
28. Esmaspäev Õnnis on mees, kes kardab Issandat,
kellele väga meeldivad ta käsud. 
Ps 112,1
Püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades,
kelle käest sa oled õppinud, ja kuna sa tunned lapsest
saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. 2Tm 3,14-15
Issand, kes Sa pühas sõnas annad kuulda oma häält kuulutuses, õpetuses valgustad me südant, meelt: aita, et nüüd minagi sõna seest Sind leiaksin! KLPR 181:1. Phillip Nicolai
1Pt 1,(8-9)10-13; Js 59,1-15a

oma käe vandudes üles tõstsin, et ma annan selle teie
vanemaile. 
Hs 20,41.42
Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist.

Rm 11,29
Armsad, meiegi oleme Jumala rahvas, oleme Tema päästvates ja kujundavates kätes. Ära kohku, ära karda! Vaata, Ta
teeb kõik uueks! Mitte sellepärast, et meie oleksime nii tublid, vaid sellepärast, et Tema on meie Päästja ja Lunastaja.

Joosep Tammo
Hb 10,32-39; Js 59,15b-21
30. Kolmapäev Ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista! 
1Ms 32,27
Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! 
Kl 4,2
Kristus ei jäta ühtki otsijat vastuseta. 
Osvald Tärk
Kl 1,9-14; Js 60,1-14

29. Teisipäev Ma näitan ennast pühana teie juures paganate silme ees. Ja te saate tunda, et mina olen Issand,
kui ma toon teid Iisraeli pinnale, maale, mille pärast ma
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Kuu loosung: Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid
hommikut, kui valvurid hommikut. 
Ps 130,6
1. Neljapäev Haara kinni õpetusest, ära lase lahti, hoia
seda, sest see on su elu! 
Õp 4,13
Selle korralduse eesmärk on armastus puhtast südamest
ja heast südametunnistusest ja siirast usust.  1Tm 1,5
Oh oma sõna hoia ja selget õpetust! Oh oma riiki aita ja
ristikogudust! Ka kindlat usku anna! Kui täht siin taeva all
meid saatku Sinu sõna siin all, seal üleval!

KLPR 188:1. Andreas Gryphtius
1Ts 5,(1-3)4-8; Js 60,15-22
2. Reede Ma heitsin maha ja uinusin; ma ärkasin unest,
sest Issand toetab mind. 
Ps 3,6
Rahu teile kõikidele, kes olete Kristuses! 
1Pt 5,14
Mu Jumal ja mu juht, ma nõuan Sind taga tänasel hommikul, mu Jumal ja mu juht, ma nõuan Sind taga tänasel ööl.
Ma annan Sulle oma meele, ma annan Sulle oma tahte, ma
annan Sulle oma soovid, oma ihu ja igavese hinge.

Keldi palve
Hs 37,24-28; Js 61,1-6
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3. Laupäev Jumal on tõesti hea Iisraelile, nendele, kes on
puhtad südamelt. 
Ps 73,1
Siimeon ootas Iisraeli lohutust. 
Lk 2,25
Püha Vaim, mu juurde tule, jää mu sisse elama. Südame ma
annan Sulle, Sinu templiks saagu ta. Minu südant puhasta,
heida sealt kõik minema, mis mind keelab taeva saamast,
inglitega rõõmustamast.  KLPR 126:4. Mauritius Kramer
Ha 2,1-4; Js 61,7-11
2. ADVENDIPÜHAPÄEV
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!

Lk 21,28
Lk 21,25-33; Jk 5,7-8; Js 63,15-16(17-19a) Ps 68,1-19
Jutlus: Mt 24,1-14
4. Pühapäev Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku
sulle rahu! 
4Ms 6,26
Lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus.

Rm 15,13
Tänan Sind, Jumal, et Sa oled mind saatnud elu erinevatel
ajajärkudel! Tänan Sind, et Sa oled andnud jaksu seisma
jääda ja vastu pidada kergemat otsimata! Kummaline küll,
aga tagasi vaadates on meel rõõmus, et on tulnud minna läbi
katsumuste tundidest ja et Sina oled andnud jõudu neis vastu pidada! Kuid tänu ka selle eest, et Sina ise oled mõnel
viivul andnud julgust astuda tundmatusse!  Toomas Paul
5. Esmaspäev Rõõmustage Issandas, oma Jumalas.

Jl 2,23
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Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma
rahva ligi ja toonud talle lunastuse ja on meile äratanud
päästesarve oma sulase Taaveti soost. 
Lk 1,68-69
Mida lähemal oleme Kristusele, seda suuremaks saab vajadus Teda austada. 
Osvald Tärk
Js 25,1-8; Js 62,1-5
6. Teisipäev Eelija ütles: “Kui kaua te lonkate kahe karguga? Kui Issand on Jumal, siis käige tema järel; aga
kui Baal on see, siis käige tema järel!” 
1Kn 18,21
Jeesus ütleb: “Keegi ei paika vanutamata riidetükiga
vana kuube, muidu paik rebeneb selle küljest, uus vanast, ja auk läheb veel suuremaks.” 
Mk 2,21
Aita mind vältida iga pattu ja unustada iga patuallikas; nii
nagu udu hajub künkaharjult, haihtugu ka iga paha hägu
minu hingest, oo Jumal. 
Keldi palve
Js 26,7-12(13-15); Js 62,6-12
7. Kolmapäev See on Issanda suur heldus, et me pole otsa
saanud. 
Nl 3,22
Meie Issanda arm on olnud minu vastu üliväga suur
koos usu ja armastusega, mis meile on antud Kristuses
Jeesuses. 
1Tm 1,14
Jeesuselt saadud armu võidakse säilitada ainult Tema juurde
jäädes. 
Albert Soosaar
Ilm 2,1-7; Js 63,1-6

sulasele?” 
Jos 5,14
Õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda
järgivad. 
Lk 11,28
Kui palju on meis julgust öelda 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
2.Korinther 5,1–10; Jesaja 63,7–16
9. Reede Bileam ütles: “Isegi kui Baalak annaks mulle
oma koja täie hõbedat ja kulda, ei või ma üle astuda Issanda, oma Jumala käsust.”
4Ms 22,18
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina
kuri heaga! 
Rm 12,21
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
Sk 2,14-17; Js 63,17-64,3

8. Neljapäev Joosua heitis silmili maha ja kummardas ning küsis temalt: “Mida mu Issand räägib oma

10. Laupäev Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma
lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu; tema valitseb kui
kuningas ja talitab targasti, tema teeb maal õigust ja
õiglust. 
Jr 23,5
Need aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: “Hoosanna! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel!
Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik! Hoosanna kõrgustes!” 
Mk 11,9-10
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Vaata, Jeesus on sündinud, elanud, kannatanud ja surnud ka
sinu pattude lunastuseks. Vaata, Ta kõrvaldab ebajumalad ja
väärkuningad su südamest ja kingib sulle Jumala lapse vabaduse ja rõõmu! Kes meist ei vajaks seda? Kes meis tohiks
lükata tagasi Jumala armastuse käe, kui see meid otsib meie
õnne, meie valu, tühjuse ja rahutuse keskelt?

Rudolf Kiviranna
1Ts 4,13-18; Js 64,4-11

kurja kannatajaid, sest ka teie olete alles maises ihus.

Hb 13,3
Sina, Issand, annad armu vaestele. See maailm on kannatuste maja, täis kaebeid ja häda, vaesust ja lootusetust. Anna
meile armu. Anna armu kõigile, kelle elu on liiga raske, kellelt nõutakse rohkem, kui nad jõuavad anda, kes murduvad
oma saatuse all, nägemata selle elu mõtet. 
Jörg Zink
Ho 14,2-10; Js 65,1-10

3. ADVENDIPÜHAPÄEV
Valmistage kõrbes Issanda teed; Issand Jumal tuleb jõuliselt! 
Js 40,3.10
Mt 11,2-6(7-10); 1Kr 4,1-5; Js 40,1-8(9-11); Ps 68,20-36
Jutlus: Lk 3,1-14

13. Teisipäev Näita siis mulle oma auhiilgust! 2Ms 33,18
Filippus ütles Jeesusele: “Issand, näita meile Isa, ja me
jääme rahule!” Jeesus ütles talle: “Nii kaua aega olen
ma teie juures, ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus?” 
Jh 14,8-9
Suur on ime taevane: Jeesus tuli kõigile! Isa Sõna lihaks sai,
Püha Vaim Ta meile tõi.  KLPR 31:2. Ambrosiuse hümn
Mt 3,7-12; Js 65,11-16

11. Pühapäev Ma kogun äraaetu; ma teen nad ülistatuiks
ja kuulsaiks kõigis maades, kus nad on pidanud häbenema. 
Sf 3,19
Jeesus nägi suurt rahvahulka, ja hakkas tal neist hale,
sest nad olid nagu lambad, kellel ei ole karjast. Mk 6,34
Armuline Issand Jeesus, luba ükskord puhta südamega vaadata Sinu palet ja vastu võtta lapseõigus Sinu Isa juures. Siis
võime väsimatult ülistada armastust, mida Sa meile osutasid, kui rändasime eksiteedel. Oma armastuses juhtisid Sa
meid jälle koju. 
Henrie Schartau

14. Kolmapäev Taeva Jumal annab meile kordamineku,
ja meie, tema sulased, võtame kätte ja ehitame! Ne 2,20
Me oleme Jumala kaastöölised. 
1Kr 3,9
Issand, meie ei saa päästa maailma ega isegi mitte kõige
lähedasemaid. Saame lasta Sinul päästa iseennast ja püüda
olla märgiks sellest, et Sina oled armastus.  Toomas Paul
Js 45,1-8; Js 65,17-25

12. Esmaspäev Ava oma suu keeletu heaks, õiguse tegemiseks kõigile põlatuile! 
Õp 31,8
Pidage meeles vange, nagu te oleksite kaasvangid, ja

15. Neljapäev Isa kuulutab lastele sinu ustavust. Js 38,19
Iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, on majaperemehe sarnane, kes oma varakambrist võtab välja
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uut ja vana. 
Mt 13,52
Jumal, aita rõõmusõnum Jeesusest viia vanematelt lastele, tänasest homsesse! Osaduses Sinuga puhkeb iidne sõnum üha
uuesti õitsele ja kõnetab kõiki ajastuid.  Marcus Hermen
Mt 11,(7-10)11-15; Js 66,1-4
16. Reede Kas mul tõesti peaks olema hea meel õela surmast, ütleb Issand Jumal? Kas mitte sellest, et ta pöördub ära oma teedelt ja jääb elama? 
Hs 18,23
Või ei saa saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida
meelt parandama? 
Rm 2,4
Jumal kohus käib üksikuid inimesi pidi. Aga niisamuti
Tema heldus ja arm saab nähtavaks üksiku inimese elus,
meie enda elus, ja sealtsamast algab meeleparandus - meie
oma elust. Mitte kusagilt mujalt, mitte naabrite ja ligimeste juurest ei tule seda oodata, vaid kui see üldse algab, siis
meie eneste juurest. 
Jaan Kiivit jun
Js 44,21-23(24-27); Js 66,5-14

Lk 1,26-38; Js 66,15-24
4. ADVENDIPÜHAPÄEV
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
Issand on ligidal! 
Fl 4,4-5
Lk 1,(39-45)46-55(56); Fl 4,4-7; Js 52,7-10; Ps 130
Jutlus: Lk 1,26-33(34-37)38
18. Pühapäev Kes on nagu Issand, meie Jumal, kes kõrgel
istub, kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on,
kes tõstab põrmust üles vaevase ja tuhaasemelt viletsa?

Ps 113,5-7
Paulus kirjutab: „Sest kuigi Kristus löödi risti nõtruses,
ometi elab ta Jumala väest. Nii oleme meiegi nõdrad temas, kuid elame koos temaga Jumala väest teie jaoks.“

2Kr 13,4
Ainult Kristus lohutab sind kõhklustes ja ainult Temas leiad
sa oma tegemistes rahu. 
Martin Luther

17. Laupäev Ma armastan Issandat, sest ta kuuleb mu
häält ja mu anumist. 
Ps 116,1
Ingel ütles: “Ära karda, Sakarias, sest su anumist on
kuuldud ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja, ja
sa paned talle nimeks Johannes.” 
Lk 1,13
Jeesus Kristus, kinnita meie usku seeläbi, et Sa lased meil
näha Sinu auhiilgust ja vägevaid tegusid, mida Sa oled aegade jooksul teinud ja veelgi teed. Tee meile ka täna oma
auline nimi teatavaks ja võta meid vastu oma õndsasse osadusse. 
Johann Albrecht Bengel

19. Esmaspäev Valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes
õiglased südamelt. 
Ps 97,11
Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. 
Mt 2,10
Nüüd tule jälle, rändaja, Petlemma tähte otsi! Võid leida
armu, eksija, uut lootust, hingetroosti. Kes tulid enne, leidsid tee ja igavese elu, tõe. Arm, ilmu nüüd ka meile!

KLPR 26:3. Aleksander Abel
Js 11,10-13; Lk 1,1-17
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20. Teisipäev Jumal teeb suuri ja mõistmatuid asju ning
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otsatuid imetegusid. 
Ii 9,10
Meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu
peale. 
Jh 1,16
Õnnistus tähendab seda, et Jumal on sinuga. Õnnistus märgib seda, et Jumal tuleb kaasa. 
Joel Luhamets
Js 42,5-9; Lk 1,18-25
21. Kolmapäev Häda neile, kes meelehea eest annavad
õiguse süüdlastele ja võtavad õiguse õigetelt!  Js 5,22.23
Mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse
kohut teiegi üle, ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega
mõõdetakse ka teile. 
Mt 7,2
Ära heida ligimesele ette vigu, mis sul endal on. 
Rashi
Ilm 3,7.8.10.11(12); Lk 1,26-38

Valgus langeb meie süü pimedusse. Valgus langeb igale
inimesele, kes meie ellu astub. Valgus langeb igale teele,
mida mööda meid juhitakse, igale kannatusele, mis meil
tuleb läbi teha. Ükski inimlik valgusallikas ei saa meid tõeliselt aidata. See võib ootamatult kustuda ja meid just siis
pimedusse jätta, kui me kõige rohkem valgust vajame. Vaid
Tema, Jeesus Kristus, on valgus meie süü üle, meie kaasinimeste üle ja meie saatuse üle. 
Helmut Gollwitzer
Js 7,10-14; Lk 1,57-66
JÕULUÕHTU
Mt 1,(1-17)18-21(22-25); 
Jutlus: 2Sm 7,4-6.12-14a

Rm 1,1-7; Lk 1,67-80

22. Neljapäev See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu
Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. 
Sk 4,6
Usus langesid Jeeriko müürid. 
Hb 11,30
Jeesus, minu tugi, Sa võid väsinugi teha tugevaks. Anna armust suurest, et mind Sinu juurest ilm ei eksitaks. Helduses
mind aidates usule Sa kindlust anna, hoolt mu eest veel kanna. 
KLPR 272:2. Hugo Viktor Karl Wühner
Ilm 22,16.17.20.21; Lk 1,39-56

24. Laupäev Mina usun, seepärast ma räägin. Ma olin
suures vaevas. 
Ps 116,10
Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.

Jh 8,36
Kõik usklikud, tulge, võidutsedes tulge, rõõmuga alustage
Petlemma teed, vaatama last, kes meile Päästjaks antud!
Kõik kummardama tulge, kõik kummardama tulge, kõik
kummardama tulge me Issandat nüüd!

KLPR 21:1. John F. Wade

23. Reede Kõik maailma ääred pöörduvad tagasi Issanda juurde. 
Ps 22,28
Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma
tulemas. 
Jh 1,9
Kristuse armastuses langeb meie ellu igavene armastus.

1. JÕULUPÜHA
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust. 
Jh 1,14
Lk 2,(1-14)15-20; Tt 3,4-7; Lk 2,1-14
Jutlus: Mi 5,1-4
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25. Pühapäev Kangelaste ammud murtakse katki, aga
komistajad vöötavad endid jõuga. 
1Sm 2,4
Maarja ütles: „Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke, näljaseid on ta täitnud
heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt.“

Lk 1,52-53
Kui me ise end õigeks mõistame, siis see Jumala ees ei kehti. Ainult siis, kui Jumal kedagi õigeks mõistab, on ta tõeliselt õigeks mõistetud. 
Albert Soosaar

27. Teisipäev Pöördu, Issand, minu poole, vabasta mu
hing, päästa mind oma helduse pärast! 
Ps 6,5
Jeesus pöördus ja sõnas naist nähes: “Tütar, ole julge,
sinu usk on su päästnud!” Ja naine sai terveks selsamal
hetkel. 
Mt 9,22
Kes ütles sulle, et Jumala käsi on lühemaks jäänud? Tema
seda ütelda ei saanud. Ole julge! Sinu lootus elab!

Eenok Haamer
Jh 21,20-24; Lk 2,21-24

2. JÕULUPÜHA
Jh 1,1-5(6-8)9-14; Hb 1,1-3(4-6); Lk 2,15-20
Jutlus: Jh 8,12-16

28. Kolmapäev Issand ütles Jeremijale: “Vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu.” 
Jr 1,9
Pilv varjas rahva, ja pilvest kostis hääl: “See on mu armas Poeg, teda kuulake!” 
Mk 9,7
Jumal on lihas, - kes võib seda saladust mõista? Lahti on värav, et võin mina Tema ees seista. Petlemma läen, seal oma
Päästjat ma näen, saan Tema õnnistust maitsta.

KLPR 18:4. Gerhard Tersteegen
Mt 2,13-18; Lk 2,25-35

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

Ps 116,15.17
Mt 10,16-22; Ap (6,8-15)7,55-60
Jutlus: Mt 23,34-37
26. Esmaspäev Issand avab pimedate silmad.  Ps 146,8
Tema valgustab teie südame silmi, et te teaksite, milline
lootus on tema kutsumises. 
Ef 1,18
Kuula: ingli lauluhääl kõlab öösel välja peal; rahu maa peal
saabunud, vaen ja häda lõppenud! Rõõmsalt laulge, rahvad,
nüüd võimsalt kõlagu me hüüd ühes inglikooriga: Kristus
sündind, rõõmusta! Kuula: ingli lauluhääl kõlab öösel välja
peal! 
KLPR 20:1. Charles Wesley
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29. Neljapäev Ära karda neid, sest mina olen sinuga, ja
päästan sinu, ütleb Issand. 
Jr 1,8
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.

Lk 19,10
Jeesus ei ole tulnud selleks, et lahendada probleeme meie
elus. Ta tuli lahendama meie elu. 
Osvald Tärk
1Jh 4,11-16a; Lk 2,36-40
30. Reede Ülevam kui paljude vete kohin, ülevam kui
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mere lained on Issand ülal kõrgel. 
Ps 93,4
Jeesus Kristus ütleb: “Maailmas ahistatakse teid, aga
olge julged: mina olen maailma ära võitnud!”  Jh 16,33
Taevane Isa! Meie, Sinu lapsed, oleme maa peal, kus meie
üle valitsevad rahutus ja mure, kus oleme võõrad ja majalised. Anna meile oma lõpmatu rikkus, mida vajavad meie
ihu ja hing. Lase meie tööl korda minna. Õnnista meid päev
päeva järel, Sina, kes oled kõikväeline õnnistamaks meid
tõeliselt! 
Olaus Petri
Jesaja 63,7–14; Lukas 2,41–52

eest, ole ligi hädaohtudes ja saada meid meie teel oma jumaliku õnnistusega Jeesuse Kristuse, oma armsa Poja, meie
Issanda pärast. 
Agenda palve

VANA-AASTA ÕHTU
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. 
Ps 103,8
Lk 12,35-40; Rm 8,31b-39; Ps 121
Jutlus: Js 30,(8-14)15-17
31. Laupäev Palveteekonna laul Taavetilt. Vaata, kui hea
ja armas on see, et vennad ka üheskoos elavad! Sinna on
Jehoova seadnud õnnistuse, elu igaveseks ajaks!

Ps 133,1.3
Olge üksmeelsed, pidage rahu. Küll armastuse ja rahu
Jumal on siis teiega! Issanda Jeesuse Kristuse arm ja
Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega! 
2Kr 13,11.13
Kõigeväeline, igavene Jumal, me täname Sind kõigi heategude eest, mida me Sinult möödunud aastal ihu ja hinge poolest rohkesti oleme vastu võtnud, ja palume Sind, anna meile hea ja rõõmus uus aasta, hoia meid armulikult õnnetuste
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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
osakonnad ja osadusgrupid
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).
Palvetunnid: T 18.00.
Kuulutustunnid: P 17.00.
Õdede tunnid: kuu 2. P 15.00
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.
Juuru osadusgrupp (palvemaja pole)
Kogunemised EELK Juuru Mihkli koguduse majas.
Tallinna mnt 24, 79401 Juuru, Raplamaa.
Vastutav vend: Kalev Kask (tel 53328638,
e-post: kalev.kask.89@gmail.com).
Palvetunnid: kuu 2. K 18.00.
Kunagise palvemaja aastapäeva meenutatakse: sept. 1. P.
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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.
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.
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Märkmed
Pikavere palvemaja
Pikavere küla 88401, Koonga vald, Pärnumaa.
Vastutav õde: Silvi Lootsmann (tel 5688 2594).
Kuulutustunnid: kuu 1., 3. P 14.00.
Palvemaja aastapäev: aug. 1. P.
Pühalepa palvemaja
Pühalepa küla 92316, Pühalepa vald, Hiiumaa.
Vastutav vend: Lui Remmelg (5649 0254,
e-post: lui.remmelg@mail.ee).
Palvetunnid: kuu 3. T 18.00.
Palvemaja aastapäev: juuli viimane 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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