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2017. aasta loosung  

Nõnda ütleb Issand: 
"Ma annan teile uue südame ja 

panen teie sisse uue vaimu!"
Hs 36,26
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Saatesõna 287. väljaandele 

Mida küll ütleb meile 2017. aasta loosung! 
Kas on tõesti võimalik, et Jumal teeb midagi sellist? 

Miks peaksin kahtlema Temas, Kõigeväelises Jumalas? 
Äkitselt kohkun. Kas käib see ka minu ja mu rahva kohta? 

See tähendaks ju lootust muutusteks, uuenemiseks, tulevi-
kuks. Ja nüüd mõtle järele: Jumal on loosi teel selle aasta loo-
sungiks andnud just sellise salmi. See on peatükist, milles Ta 
räägib ennustusest oma rahva kohta! Tunnen endas tõusvat 
küsimust: kas ma olen Tema rahva hulgast? Kuhu ma enese 
üldse paigutan? Ei tahaks küll kuidagi ilma jääda millestki 
erilisest heast. Ma ei juurdlegi, kas selline muudatus on üldse 
võimalik, vaid tahan võimalikult ruttu sisse pääseda nende 
hulka, kelle elus midagi nii imepärast saab sündida.

Aga siis tuleb kahtlus. Maailm on ju nii hukas ja Juma-
last kaugenenud, et midagi taolist saaks juhtuda! Kas muu-
tusid rahulikuks, kui ütlesid enesele: see pole ju võimalik!?

Nüüd riisun sinult su näilise rahulikkuse, ja pane ennast 
valmis. 36. peatüki 22. salmis ütleb Issand Jumal: „Ma ei 
tee seda teie pärast, Iisraeli sugu, vaid oma püha nime pä-
rast.“ See tuleb igal juhul, ainult probleem on siis see, kas sa 
oled nende hulgas? Annan nõu, loe läbi Hesekieli raamatu 
36. peatükk.

Õnnistatud vaimsete muutuste aastat!

Eenok Haamer
Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem
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Ülevaade vennastekoguduse ajaloost

Vennastekoguduse/vennastekogu (sks Brüdergemeine, 
ingl Moravian Church) juured ulatuvad tagasi 15. sajandi 
usupuhastusliikumisse Böömimaal, mille üheks haruks ku-
junes Vennaste Uniteet (lad Unitas Fratrum). Uniteet rõhu-
tas Piiblit kui esmast usulist ja õpetuslikku allikat, väärtus-
tas emakeelset lihtsustatud jumalateenistuskorda ning tõstis 
esile praktilise vagaduselu tähtsuse. Liikumine avaldas 
Böömimaal laialdast mõju, kuid hävitati 17. sajandil vastu-
reformatsiooni käigus. 

1722. aastal saabus grupp böömi-määri usupõgenikke 
puusepp Christian Davidi juhtimisel Saksimaale, kus nad 
leidsid varjupaiga krahv Nikolaus Ludwig von Zinzendor-
fi maadel. Lühikese aja möödudes tekkis sinna algkristlikku 
ideaali püüdlev kogukond, mille asukohale pandi nimeks 
Herrnhut (Issanda kaitse). Usulised erimeelsused tõid Her-
rnhutis esialgu kaasa teravaid vastuolusid, kuid need ületati 
1727. aasta 13. augustil, mil Berthelsdorfi kirikus toimus 
hernhuutlaste esimene ühine armulaud. Seda kuupäeva pee-
taksegi vennastekoguduse vaimseks sünnipäevaks. Zinzen-
dorf koostas hernhuutlastele ühiselu reeglid ning temast 
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kujunes vennastekoguduse juht.  
Vennastekogudus seadis koheselt üheks oma peaees-

märgiks misjonitöö kõikjal maailmas. 1729. aastal saabus 
Christian David koos kaaslastega Liivimaale, 1730. aastal 
Tallinnasse. Hernhuutliku tegevuse tulemusena puhkesid 
usulised ärkamised nii Eesti- kui ka Liivimaal. Vennasteko-
gudusest sai siinse luterliku kiriku sisene äratusliikumine. 
Vaimulikult eriti viljakaks kujunesid need piirkonnad, kus 
koos töötasid misjonärid, maarahvas, mõisnik ja kirikuõpe-
taja. Asuti ehitama palvemaju ning sealsed kogunemised 
said eestlastele väga südamelähedaseks. 1736. aastal viibis 
Zinzendorf Tallinnas, toetades mh eestikeelse Piibli trükki-
mist. Ometigi ei leidnud hernhuutlik äratusliikumine kõik-
jal soosingut. Vendade uudsed töömeetodid, omanäoline 
vagaduslaad ja usulise vaimustusega kaasnenud äärmused 
tekitasid siin-seal tugevat vastuseisu; lisaks langes äratuslii-
kumine mitmel pool kokku talurahvarahutustega. Sellest tu-
lenevalt keelustas keisrinna Jelizaveta Petrovna 1743. aastal 
hernhuutlaste tegevuse. 

1817. aastal sai vennastekoguduse töö Eesti- ja Liivi-
maal siiski viimaks seadustatud.  19. sajandi keskpaigaks 
saavutas siinne vennastekogudus oma senise ajaloo kõrg-
seisu. 1854. aastal oli hernhuutlastel Eestis 165 palvema-
ja, 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 elavnemi-
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ne lõi eeldused ka rahvuslikele püüetele. Pole juhuslik, et 
nt Friedrich Reinhold Kreutzwald, Jakob Hurt, Carl Robert 
Jacobson, Villem Reiman ja Jaan Tõnisson olid pärit ven-
nastekoguduslikest perekondadest. 

Paraku aga hakkasid just kõrgajal puhuma hernhuutlas-
tele ebasoodsad tuuled, millega algas liikumise järsk hää-
bumine. Ajendatuna Herrnhutis tekkinud kriisidest, otsustas 
sealne sinod 1857. aastal lõpetada Eesti- ja Liivimaa vahetu 
toetamise. Samal ajal kestis luterliku kiriku vaenulikult hää-
lestatud tiiva võitlus vennastekogudustega, seda eriti Liivi-
maal. Palvemajad hakkasid tühjenema, 20. sajandi alguseks 
olid vendade read kahanenud mõnetuhande liikmeni. 

Eesti vabariigi loomisega algasid siinsete hernhuutlas-
te seas tõsised identiteediotsingud. Osa liikmeid pooldas 
senist seotust Herrnhutiga, teised taotlesid täielikku ise-
seisvust – sh vaimulike ametite loomist ja sakramentide 
talitamist koguduses. Otsingute käigus tekkis jagunemine: 
Evangeeliumi Vennaste Kogudus (1919, eesotsas Jüri Leid-
torffiga) ja Evangeelne Vennaste Ühing (1939, eesotsas Eu-
gen Tanneriga). 

II maailmasõjale järgnenud okupatsioon likvideeris 
1948. aastal mõlemad ühendused, palvemajad võõrandati, 
osa neist jäeti luterliku kiriku kasutusse. Vennastekogudu-
se varjatud tegevus jätkus siiski kogu nõukogude perioodi. 
Hernhuutlikest perekondadest kasvasid välja nt mitmed lu-
terliku kiriku vaimulikud ja teoloogid. 1992. aastal taastati 
Eesti Evangeelne Vennastekogudus (EEVK), peavanemaks 
valiti vend Osvald Reier. 
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Täna kuulub ülemaailmsesse vennastekogudusse ligi 
miljon liiget; kogudused asetsevad peamiselt Euroopas, 
Aafrikas, Ameerika Ühendriikides ja Kariibimere saartel. 
EEVK kuulub Herrnhuti Vennaste Uniteedi Euroopa Kon-
tinentaalprovintsi.

Vennastekoguduse õpetuslikuks põhialuseks on Piibel, 
kuid sellele lisaks juhindutakse ka vanakiriklikest usutun-
nistustest ning hernhuutlikest, luterlikest ja reformeeritud 
usutunnistuskirjadest (nt Augsburgi usutunnistus, M. Lut-
heri Väike katekismus, Heidelbergi katekismus jt). Eriliselt 
rõhutatakse inimese isiklikku südameusku Jeesusesse Kris-
tusesse 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 tul-
nud koguduseliikmetele lühikese piibliteksti, et nad kõik 
mediteeriksid seal leiduva sõnumi üle. Sellega pani ta aluse 
vaimulike loosungite traditsioonile, mis jõudis esmakord-
selt 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 väl-
ja Herrnhutis asuvast kogust, mis sisaldab u 1800 kirjakohta. 
Nende kõrvale valitakse sobilikud salmid Uuest Testamen-
dist. Kolmandal real olevaid palveid, laule ja mõtisklusi tuleks 
mõista kui meie vastust Jumala Sõnale. Neljandal real leidub 
kaks pühakirjaviidet. Esimene neist lähtub kirikuaastast, toe-
tudes pühapäevastele evangeeliumidele ja nädala kirjakoh-
tadele (aluseks väljaanne „Lesungen der Heiligen Schrift im 
Kirchenjahr. Lektionar für alle Tage“). Teine on süstemaati-
liseks piiblilugemiseks, mida järgides läbitakse nelja aastaga 
Uus Testament ja kaheksa aastaga tähtsamad Vana Testamen-
di osad. Loosungiraamatu ülesehitus kulgeb vastavalt lääne 
kirikukalendrile, pühapäevad ja pühad sisaldavad lisaks loo-
sungitele temaatilist juhtsalmi ja lugemiskorda. 

Ülemaailmse vennastekoguduse üheks töövormiks on 
saanud katkematu palveahel. Kogu aasta on tund-tunnilt ja-
gatud 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.  USA lõunaosariigid
19. – 23.01.  Costa Rica
24. – 31.01.  Guajaana
1.–7.02.   Tšehhi
8.–25.02.  Suriname
26.02.–14.03.  Tansaania lääneosa, Kongo
15.–22.03.  Alaska
23.–31.03. Euroopa mandriosa, Sternberg
22.03.   Eesti
1.–14.04.  Lääne-India idaosa
15.–19.04.  Labrador
20.04.–7.05.  Jamaika, Kuuba, Kaimanisaared
8.–25.05.  Honduras
26.05.–25.06.  Lõuna-Aafrika
26.06.–9.07.  Suurbritannia, Põhja-India
10.–23.07.  Tansaania, Rukwa osa
24.07.–6.09.  Tansaania lõunaosa, Malawi
7.09.–5.10.  Nicaragua
6.10.–30.11.  Tansaania edelaosa, Sambia
1.–31.12.  USA põhjaosariigid 
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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 kuulu-
tamisel ja õnnistuse pärast kuulajate üle. Pühapäeva pühit-
semine. Vaimulik ärkamine ja vaimuliku elu uuenemine. 
Kristlaste üksmeel ja vennaarmastus. Eestpalve erinevate 
kristlike konfessioonide ja nende ühtse tunnistuse eest.   
Esmaspäev: kiriku teenimistöö maailmas.
Üleilmne misjonitegevus. Usu, lootuse ja armastuse tunnis-
tamine kõigile inimestele. Vaimulik kasvamine kogudustes, 
ustavus evangeeliumi kuulutamisel ja sakramentide jagami-
sel. 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, su-
rijatele, leinajatele ja meeleheites olijatele. Toetus puuete-
ga inimeste, leskede ja üksikute, sõltuvuste all kannatajate, 
nälgijate, vangide, kodutute, rõhumise ja vägivalla ohvrite 
abistamiseks. Meditsiini- ja diakooniatöö. Hingehoid kogu-
duses ja väljaspool seda.  
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Neljapäev: ühiskond.
Rahu rahvaste ja rahvusgruppide vahel. Õiglus ja ausus 
kooselus. Ühiskonna juhtivatel positsioonidel olevad ini-
mesed. Riik, majandus ja kirik. Rahvuste ja rasside vahelise 
vaenu ületamine. Välismaalased meie kodumaal. Põgeni-
kud. Jumala loodu austamine. Vastututustundlik ümberkäi-
mine inimkätesse usaldatud ressurssidega. Veel sündimata 
lapse (loote) eluõiguse kaitsmine. Tarkus meditsiini võima-
luste kasutamisel. Usk Jumala juhtimisse maailma sünd-
mustes, Tema väesse kõiki haavu parandada. 
Reede: meie kirik ja kogudus.
Tänu Jeesuse Kristuse lunastustöö eest ristil. Palve, et kogu-
duses tekiks elav patutunnetus ja uueneks lootus Jumala ha-
lastusele. Püha Vaimu õnnistus koguduseliikmete seesmisel 
tugevnemisel ja nende valmisolekuks osaleda jumalariigi 
töös. Meelevalla palumine kõigile, kes on koguduses kut-
sutud evangeeliumi kuulutajateks ja hingehoidjateks. Need, 
keda kiusatakse taga Kristuse pärast. Õnnistuse palumine 
Loosungiraamatu koostajatele ja lugejatele. Loosungiraa-
matu 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 Iisra-
eli, Jumala vana lepingu rahva eest. Jeesuse Kristuse kiriku 
ettevalmistumine Issanda taastulekuks. Jumala tõotatud uus 
taevas ja uus maa, rõõm eesootavast ülestõusmisest ja iga-
vesest elust.
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JAANUAR 

Kuu loosung: Sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Lk 5,5

UUSAASTA 
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda 
Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!  Kl 3,17  
Lk 4,16-21; Jk 4,13-15; Ps 104 
Jutlus: Jh 14,1-6 

1. Pühapäev Teeni Jumalat siira südamega ja sõnakuu-
leliku hingega! Sest Issand uurib läbi kõik südamed. 
 1Aj 28,9  
Aga rahu Jumal valmistagu teid kõiges heas tegema 
tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema 
silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu 
kirkus igavesti! 
 Hb 13,20.21  
Issand Jeesus, me palume Sind: astu sisse kõikide juurde, 
kes Sulle avavad oma südameukse. Lase end leida neil, kes 
Sind otsivad, julgusta meid oma abiga. Sinule tahame elada 
ja surra.  Herman Bezzel 

Jaanuar
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Jaanuar

2. Esmaspäev Sina, meie Jumal, oled õiglane kõiges, mis 
meie peale on tulnud, sest sina oled osutanud ustavust, 
meie aga oleme olnud õelad.  Ne 9,33  
Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmas-
tus ilmus, siis ta päästis meid - mitte õiguse tegude tõt-
tu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust 
mööda.  Tt 3,4-5  
Jah, väärt ei ole iial mina, et Sa mu peale halastad, ja siiski, 
helde Looja, Sina mind igal päeval õnnistad. Ei enda päralt 
ole ma, vaid Sinu päralt lõpmata. 
 KLPR 266:4. Johann Gottfried Hermann  
Jos 24,1-2a.13-18.25-26; Lk 3,1-6 

3. Teisipäev Ruuben ütles neile: “Ärge valage verd!” 
 1Ms 37,22  
Olge armulised, nagu teie Isa on armuline! 
 Lk 6,36  
Ristiinimese kohus on tulla appi kannatajale isegi siis, kui 
too on tõugatud viletsusse usu, kõlbluse või inimsuse kaits-
mise ettekäändel. Ristiinimese kohus on osa võtta isegi 
süüdlase saatusest.  Evald Saag  
2Ms 2,1-10; Lk 3,7-14 

4. Kolmapäev Ma jõudsin koidust ette ja hüüdsin; Sinu 
sõna peale ma loodan.  Ps 119,147  
Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu 
kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja 
anumises.  Fl 4,6  
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Armu peale lootes, Issand, julgen ma kogu oma häda Sulle 
kaevata. Sinu ette kannan viimse palvejõu, end Su hoolde 
annan, küll Sa leiad nõu.  Hugo Valma  
1Ms 21,1-7; Lk 3,15-20 

5. Neljapäev Kes annavad rahu nõu, võivad rõõmu tunda. 
 Õp 12,20  
Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala 
lasteks.  Mt 5,9  
Mind tasaduse rüüga kata ja heldusega kaunista. Mu ehteks 
olgu kinni katta võlg andestuse looriga. Las taevaarmu sä-
rav päike mu südamesse kiirata, sest olen usus alles väike, 
mind uhu rahulainega.  Helve Poska  
1Ms 9,12-17; Lk 3,21-38 

KOLMEKUNINGAPÄEV (EPIPHANIAS) 
Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba.  1Jh 2,8b 
Mt 2,1-12; Ef 3,2-3a.5-6; Lk 4,1-13 
Jutlus: Jh 1,15-18 

6. Reede Sest iga sõjakäras sõtkutud saabas ja veres vet-
tinud vammus põletatakse tuleroaks.  Js 9,4  
Jumala südamliku halastuse päikesetõus suunab meie 
jalad rahuteele.  Lk 1,78.79  
Jumala soov pole inimesi üksnes endaga lepitada, vaid neid 
ka omavahel lepitada.  Harri Haamer 

7. Laupäev Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on 

Jaanuar
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saanud nurgakiviks. Issanda käest on see tulnud, see on 
imeasi meie silmis. Ps 118,22-23  
Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba 
olemas - see on Jeesus Kristus.  1Kr 3,11  
Küll kannab kindel kalju Issanda kogudust. Tuult, tor-
mi olgu palju, et karta hukatust, - ei tema alus kõigu seal 
kalju põhja peal, ei tema koda liigu ka tuules, tormis seal.  
 KLPR 161:1. Martin Lipp  
1Jh 3,1-6; Lk 4,14-21 

Evangeelse Alliansi palvenädal 

1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA 
Kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. 
 Rm 8,14  
Mt 3,13-17; Rm 12,1-3(4-8); Ps 72 
Jutlus: Mt 4,12-17 

8. Pühapäev Minu kõrvale ei tohi te midagi teha: te ei 
tohi enestele teha hõbe- ja kuldjumalaid!  2Ms 20,23  
Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe 
tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende 
hiilgust ning ütles talle: “Selle kõik ma annan sinule, kui 
sa maha langed ja mind kummardad.” Siis ütles Jeesus 
talle: “Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kum-
marda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!”
 Mt 4,8-10  
Jeesus, minu kalju, kiusatusi palju on mu eluteel. Jõudu 

Jaanuar
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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 

9. Esmaspäev Hiskija jäi haigeks ja oli suremas; siis pal-
vetas ta Issanda poole, kes vastas temale ja andis temale 
tunnustähe. Aga Hiskija ei tasunud heategu, mis temale 
tehti, vaid ta süda oli ülbe.  2Aj 32,24-25  
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  
Sa olid hädas, hüüdsid appi Jumalat ja kogesid Tema abi. 
Kuidas nüüd edasi? Mida teed õnnistusega, mille Jumal 
sulle kinkis? Küll on traagiline, kui Jumala abi kasutatakse 
selleks, et taas varasema eluga jätkata. Jumal tuleb ju sel-
leks, et anda meile uus elu ja juhtida meid elavasse osadusse 
Temaga.  Marcus Hermen  
Ap 10,37-48; Lk 4,22-30 

10. Teisipäev Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja 
head kurjaks, kes teevad pimeduse valguseks ja valguse 
pimeduseks!  Js 5,20  
Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, 
jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes, kes ei tei-
nud pattu ja kelle suust ei leitud pettust.  1Pt 2,21-22  
Tegevus, mis ei talu Jumala lähedalolu, on üks viis Surma 
teenida. Ei maksa leppida Surma käsilaseks olemisega.
 Fanny de Sivers  

Jaanuar
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1Kr 2,11-16; Lk 4,31-37 

11. Kolmapäev Õiglane tunneb viletsate kohtuasja. 
 Õp 29,7  
Olgu teie jõukus praegu nende puudusele toeks. 2Kr 8,14  
Kui elame Kristuses ja Tema meis, siis ei saa me teisiti kui 
vendi teenida. Sadhu Sundar Singh  
Rm 8,26-30; Lk 4,38-44 

12. Neljapäev Halastaja ja armuline on Issand, pika-
meelne ja rikas heldusest.  Ps 103,8  
Jumala õndsakstegev arm on ilmunud kõigile inimestele. 
 Tt 2,11  
Issand, meie Jumal ja Isa, ära keela halastust nendele, keda 
Sinu armastus meile on andnud. Meie palve on küll nõder ja 
jõuetu, kuid Sina, Issand, võid neile anda palju rohkem, kui 
me palume ja mõtleme. Sündigu neile Sinu tahtmine, nõnda et 
nad igal ajal ja iga paigas seisaksid Sinu juhatuse ja kaitse all. 
 Anselm Canteburyst  
Ef 1,3-10; Lk 5,1-11 

13. Reede Jumal on sulle tõesti armuline, kui sa appi 
hüüad. Seda kuuldes ta vastab sulle.  Js 30,19  
Jeesus, Taaveti Poeg, halasta minu peale!  Mk 10,47  
Kartlike ja rahutute Lootus, Jeesus Kristus! Ma hüüan Sind ja 
hoian kõvasti Sinust kinni, Sina vaevatute ja koormatute Pääst-
ja. Aita mind, päästa mind ja võta oma kirkusesse.  Augustinus  
Kl 2,1-7; Lk 5,12-16 
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14. Laupäev Sina, Issand, oled mu varjupaik!  Ps 91,9  
Me oleme usaldanud kinni haarata eelolevast lootusest, 
et kõikumatute tõsiasjade läbi, milles on võimatu Juma-
la valelikkus, saaksime vägevat julgustust.  Hb 6,18  
Oleme selle tänapäeval ära unustanud, et ristiusk ei ole mitte 
ainult üks idee, üks tühine maailmavaade, mille poolt võime 
olla või mille vastu võime rääkida, vaid ta on elu. Alles siis, 
kui oleme seda ellu rakendanud, võime endid kontrollida, 
kas oleme tõesti kristlased.  Harri Haamer  
Mt 6,6-13; Lk 5,17-26 

2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA 
Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud 
Jeesuse Kristuse kaudu.  Jh 1,17  
Jh 2,1-11; Rm 12,(4-8)9-16; Ps 4 
Jutlus: 2Ms 33,17b-23 

15. Pühapäev Eks ole meil kõigil üks isa? Eks ole meid 
loonud üks Jumal? Mispärast me siis ei ole üksteisele 
truud?  Ml 2,10  
Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te 
üksteist armastate.  Jh 13,35  
Jeesus, aita mul Sind taas tunda ning olla Sulle abiks kõigi 
oma vendade juures, kes koos minuga palverännakul vii-
bivad; sest oleks võlts Sinu kuju ees nutta, kui ma Sind, 
Elavat, ei järgiks inimkonna teel.  Michel Quoist 

16. Esmaspäev Nõnda ütleb Issand: “Mina olen esimene 
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ja viimane, ja ei ole muud Jumalat kui mina.”  Js 44,6  
Sellepärast ma põlvitan Isa ees, kelle lasteks nimetatak-
se kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal.  Ef 3,14-15  
Jumal, kuule mind, kui ma tulen Su palge ette, kui ma ot-
sin osadust Sinuga! Mul ei ole kuhugi mujale minna ja see, 
mida ma viimselt vajan, ei ole mitte need asjad, mida ma 
kobamisi soovideks sean, vaid Sina ise.  Toomas Paul  
5Ms 4,5-13; Lk 5,27-32 

17. Teisipäev Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal, 
kellel on lootus Issanda peale.  Ps 146,5  
Paulus kirjutab: „Ma tean, kellesse ma olen uskuma 
hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev hoidma 
minu hoolde usaldatut oma päevani.“  2Tm 1,12  
Kus meie nõu ja mõistus otsa saab, seal astub Issanda sõna 
esile ja teeb imet: kinnitab nõtru ja teeb nad vägilasteks, 
rõõmustab kurbi ja paneb nende suu hõiskama, kuivatab 
nutjate pisarad ja valab jumalikku troosti leinajate hinge-
haavadesse, kuulutab patustele armu ja pöörab neid uuele 
elule. Jakob Hurt  
Rm 9,31-10,8; Lk 5,33-39 

18. Kolmapäev Ometi rõõmustan mina Issandas, hõiskan 
oma pääste Jumalas.  Ha 3,18  
Kojaülem läks oma teed edasi rõõmuga.  Ap 8,39  
Armu Issand, luba meil kogeda rõõmu Sinus, seda täiuslik-
ku rõõmu, mille kõrval kogu maailma rõõm tundub tühja ja 
vastumeelsena. Õpeta meid ustavalt järgima Sinu isalikku 
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kutset ja teraselt kuulama, mida Sina tahad meile öelda. Aita 
meil olla Sinu ustavad jüngrid ja kord pärale jõuda taevases-
se koju.  Gustaf Johansson  
Gl 5,1-6; Lk 6,1-11 

19. Neljapäev Ei kuuldu enam vägivallast su maal, rüüs-
tamisest ja hävitusest su piirides; sa nimetad oma müüre 
“Päästeks” ja väravaid “Kiituseks”.  Js 60,18  
Ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: “Vaata, Juma-
la 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  
Kaduv muutub kadumatuks, kõik mis maine, maha jääb. 
Ajalik saab igaveseks, uue elu Jumal loob. Oh et sinna mi-
nagi muremaalt kord jõuaksin! 
 KLPR 171:4. Simo Oskari Korpela  
Ap 15,22-31; Lk 6,12-16 

20. Reede Parem pisut Issanda kartuses kui suur varan-
dus ja rahutus selle juures.  Õp 15,16  
Pange tähele kaarnaid! Nad ei külva ega lõika; neil ei ole 
varakambrit ega aita, ja Jumal toidab neid. Kui palju 
hinnalisemad olete teie lindudest!  Lk 12,24  
Sa Isa abi oota, siis käsi hästi käib. Ta tööle usus vaata, su 
töö siis korda läeb. Ei aita liiad mured, ei päästa kurbuski: 
su Jumal palveid kuuleb ning aitab heldesti. 
 KLPR 342:2. Paul Gerhardt  
Jr 14,1-9; Lk 6,17-26 
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21. Laupäev Issand ütles Gideonile: “Rahu olgu sinule! Ära 
karda, sa ei sure!” Siis Gideon ehitas sinna altari Issandale 
ja pani sellele nimeks “Issand on rahu”.  Km 6,23-24  
Jeesus ütleb: “Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan 
teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie 
süda ärgu ehmugu ega mingu araks!”  Jh 14,27  
Igavene Jumal, anna meile kogeda rahu, mis tuleb õigetest 
suhetest inimestega, nii et meie vahel ei oleks eksiarvamisi 
ega mõru meelt. Anna meile pattude andekssaamise rahu, 
rahu kindlusest, et Jeesuse Kristuse tõttu ei või meid miski 
lahutada Sinust. Ja üle kõige - anna meile rahu Sinu ligiole-
kust!  William Barclay  
5Ms 33,1-4(7.12-16); Lk 6,27-35 

3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA 
Inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub 
lauda Jumala riigis.  Lk 13,29  
Mt 8,5-13; Rm 1,(14-15)16-17; Ps 3 
Jutlus: Jh 4,46-54 

22. Pühapäev Otsekui trööstiks teid ema, nõnda trööstin 
ma teid.  Js 66,13  
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 kin-
nitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas!  2Ts 2,16-17  
Jumal, Sind hüüan ma appi, aita mind palvetada! Minul on 
pimedus, Sinul valgus. Mina olen üksildane, aga Sina ei jäta 
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mind maha. Mina olen jõuetu, Sinu juures on abi, olen rahu-
tu, aga Sinus on rahu, olen kibestunud, aga Sinus on kannat-
likkus. Ma ei mõista Sinu teed, aga Sina valgustad mu rada. 
 Dietrich Bonhoeffer 

23. Esmaspäev Kuus päeva tee tööd, aga seitsmendal 
päeval puhka!  2Ms 34,21  
Orjana Issanda poolt kutsutu on Issanda vabakslastu, 
niisamuti vabana kutsutu on Kristuse ori. Te olete kallilt 
ostetud, ärge saage inimeste orjaks!  1Kr 7,22-23  
Kuidas toimub pühapäeva pühitsemine? Mitte nii, et sa ahju 
taga istud ega mingit argipäevast tööd ei tee, või et sa pare-
mad riided selga paned, vaid nii, et sa Jumala Sõnaga tegeled 
ja sellest õpid ning sellesse süvened. Ja nimelt meie, kristla-
sed, peaksime alati niimoodi pühapäeva pidama, ainult püha-
de asjadega tegelema, mis tähendab: iga päev Jumala Sõnaga 
tegelema, seda südames ja suus kandma.  Martin Luther  
Ap 16,9-15; Lk 6,36-42 

24. Teisipäev Kõik, mis Issandale meeldib, teeb ta taevas 
ja maa peal, meredes ja kõigis mere sügavikes.  Ps 135,6  
Inimesed aga imestasid, öeldes: “Kes ta siis selline on, et 
isegi tuuled ja järv kuulavad tema sõna?”  Mt 8,27  
Issand aitab omi, kes hoiavad Tema ligi. Nad leiavad var-
ju ja kaitset hädas. Nii saab Jumala tõotus tõelisuseks. Nad 
võivad küll komistada ja kukkuda, kuid Issand tõstab nad 
taas imeliselt üles.  Detlev Block  
Rm 15,7-13; Lk 6,43-49 
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25. Kolmapäev Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, 
rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. 
 Ps 33,12  
Rõõmuga tänage Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa 
saama pühade pärandist valguse riigis.  Kl 1,12  
Oh anna tuhat keelt Sa mulle, ja tuhatkordseks tee mu suu! 
Siis tuhat laulu laulan Sulle, mu Issand, ja ei teegi muud, kui 
ikka kiites kuulutan, et kallist armu Sinult saan. 
 KLPR 301:1. Johann Mentzer  
Rt 1,1-8(9-15)16-19a(19b-21); Lk 7,1-10 

26. Neljapäev Ma hüüdsin oma kitsikuses Issanda poole 
ja tema vastas mulle.  Jn 2,3  
Jeesus ütleb: “Kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka 
välja.”  Jh 6,37  
Ei söanda viibida, kuid ka teekonda jätkata tundub ohtlik. 
Issand, näita mulle teed ja innusta mind sel käima. Täida 
mind igatsusega Sinu järele - ja näita mulle teed. Tulen Su 
juurde nagu haige arsti juurde, anna rahu minu südamesse! 
 Birgitta  
Ap 13,42-52; Lk 7,11-17 

27. Reede Abner hüüdis Joabile ning ütles: “Kas siis 
mõõk peab igavesti sööma? Kas sa ei mõista, et lõpp on 
kibe?”  2Sm 2,26  
Jeesus ütles Peetrusele: “Pista oma mõõk tuppe tagasi, 
sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi hukkuvad.” 
 Mt 26,52  
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Hirm ja öö on hõlmand kõiki, rahutuses ägab maa. Mina 
ootan Sinu riiki - tule, Õnnistegija! Tule minu juurde, 
kaota meie mure - päikesena sära Sa, vihkamine lõpeta!  
 KLPR 458:2.Harri Haamer  
Kl 1,24-29; Lk 7,18-23 

28. Laupäev Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta 
mind mu patust! Ps 51,4  
Jumal, kes on rikas halastusest, oma suure armastuse 
pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime 
surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud 
elavaks.  Ef 2,4-5  
Issand, mu Jumal, kuidas võiksin end taluda, kui Sinu arm 
ja halastus ei kinnitaks mind?! Ära pööra oma palet ja ära 
jäta oma trööstil tulemata, et mu hing poleks Sinu ees nagu 
veeta maa. Thomas Kempisest  
Ilm 15,1-4; Lk 7,24-35  
 
Piiblipüha 

4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA 
Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tege-
mistes inimlaste juures.  Ps 66,5  
Mk 4,35-41; 2Kr 1,8-11; Ps 9 
Jutlus: Mt 14,22-33 

29. Pühapäev Jumal, sa oled mind õpetanud mu noorest 
east, ja sestsaadik ma kuulutan sinu imesid.  Ps 71,17  
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Ma tänan teda, kes mind on teinud vägevaks, Kristust 
Jeesust, meie Issandat, et ta mind on pidanud ustavaks. 
 1Tm 1,12  
Kui usaldame oma elu Jeesuse Kristuse kätesse, siis hakkab 
Tema meid juhtima ja kasutama Jumala riigi heaks.  
 Osvald Reier 

30. Esmaspäev „Minu on hõbe ja minu on kuld,“ ütleb 
vägede Issand.  Hg 2,8  
Tehke enesele kulumatud kukrud ja muretsege enesele 
kahanematu aare taevas, kuhu varas ei saa ligi ja kus 
koi pole rikkumas, sest kus on teie aare, seal on ka teie 
süda.  Lk 12,33.34  
Seda üht ma tahan teha: vaimuvara koguda, Isa armupalet 
näha, kallist pärli otsida. See on vara, mis mul jääb, elupäev 
kui looja läeb.  KLPR 200:6. Jonathan Krause  
Mt 21,18-22; Lk 7,36-50 

31. Teisipäev Jumal, sina oled seesama ja sinu aastad ei 
lõpe.  Ps 102,28  
“Mina olen A ja O,” ütleb Issand Jumal, “kes on ja kes 
oli ja kes tuleb, Kõigeväeline.”  Ilm 1,8  
Jumalas on elu - ja eluks võib nimetada ainult seda, milles 
on Jumala südametukse.  Konrad Veem  
Mt 8,28-34; Lk 8,1-3 
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VEEBRUAR  

Kuu loosung: Kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: 
“Rahu olgu sellele kojale!”  Lk 10,5 

1. Kolmapäev Ma ilutsen ja olen rõõmus su heldusest, et 
sa oled vaadanud mu viletsuse peale ja oled tundnud mu 
hinge kitsikust.  Ps 31,8  
Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik!  Jh 16,24  
Hea Jumal, aita kõigil mõista, et osadus Sinuga on rõõm, 
millest keegi mingil juhul ei tohiks ilma jääda.  Eric Rew  
Ho 2,20-25; Lk 8,4-15 

2. Neljapäev Veed keevad üles kõrbes ja ojad nõmme-
maal.  Js 35,6  
Kellel on janu, see tulgu; ja kes tahab, võtku eluvett ilma 
hinnata!  Ilm 22,17  
Ära siis eksi nüüd siia ja sinna, rutta Ta juurde, Ta kutsub 
ju sind! Oh kuis nii õnnis Ta juurde on minna, selgelt seal 
voolavad eluvee jõed. Seal on me abi, mis jahutab hinge, 
koormatud hinged, nüüd sinna kõik minge! 
 KLPR 299:5. Johann Ludvig Konrad Allendorf 
Na 1,2-6; Lk 8,16-21 
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3. Reede Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja 
rõõmutsevad. Ps 34,3  
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõm-
sad! Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Is-
sand on ligidal!  Fl 4,4-5  
Rõõmu lähtekohaks ei ole optimistlikud prognoosid maa-
ilma kohta. Samuti mitte meie olukordade paranemine või 
halvenemine. Rõõm rajaneb teadmisel, et kuigi maailm, kus 
elame, on pimedusest ümbritsetud, on Jumal selle maailma 
ära võitnud.  Henri Nouwen  
Kl 2,8-15; Lk 8,22-25 

4. Laupäev Inimeste kartmine paneb püünise, aga kes 
loodab Issanda peale, on kaitstud.  Õp 29,25  
Kes on, kes saab teile teha kurja, kui te olete innukad 
tegema head? Aga kui te peaksite kannatama õiguse pä-
rast, siis olete õndsad.  1Pt 3,13-14  
Hirmuga kaasneb lootusetus ja masendus. Kuidas on see-
suguses seisundis võimalik kuulutada evangeeliumi, mis 
on rõõmusõnum? Vaimuliku töö tegijale on kõige täht-
sam olla igal päeval ühenduses Issandaga ja teda usalda-
da. Tema ei saa olla ainult pühapäevakülaline. 
 Eenok Haamer  
Js 51,1-6; Lk 8,26-39 
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VIIMANE PÜHAPÄEV PÄRAST 
KOLMEKUNINGAPÄEVA 
Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema auhiil-
gust.  Js 60,2  
Mt 17,1-9; 2Kr 4,6-10; Ps 16 
Jutlus: 2Ms 3,1-10(11-14) 

5. Pühapäev Issand vaatab taevast inimlaste peale, et näha, 
kas on mõistlikku, kedagi, kes otsib Jumalat. Ps 14,2  
Kasvage meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse ar-
mus ja tundmises!  2Pt 3,18  
Jumala õnnistused ei lange meile iseenesest sülle. Jumala 
õnnistused saadavad neid, kes Jumalat usaldavad ja Tema 
nõuannetega arvestavad.  Joosep Tammo 

6. Esmaspäev Kui sa sööd ja su kõht saab täis, ja sa ehi-
tad ilusad kojad ning elad neis, siis vaata, et su süda ei 
lähe suureliseks ja sa ei unusta Issandat, oma Jumalat. 
 5Ms 8,12.14  
Mis sul on, mida sa ei oleks saanud? Aga kui sa selle 
oled saanud, mis sa siis kiitled, otsekui sa ei oleks seda 
saanud?  1Kr 4,7  
Sa tuult ja päikest saadad ja lained vaigistad; Sa öise hal-
la saadad ja vilja kasvatad. Meid õndsusesse juhid ja ellu 
juhatad. Su armu äärt ja põhja, kes jaksaks seda ülista! 
 KLPR 389:2. Aukusti Waldemar Koskimies  
2Kr 3,(9-11)12-18; Lk 8,40-56 

Veebruar



– 29 –

7. Teisipäev Mina olen teinud maa, inimesed ja loomad, 
kes maa peal on, oma suure rammu ja väljasirutatud 
käsivarre abil, ja ma annan need sellele, kes minu silmis 
õige on.  Jr 27,5  
Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, 
kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju.  Jk 1,17  
Mõned inimesed usaldavad Issandale küll oma hinge pääst-
mise, ei usu aga, et Ta ka igapäevases elus meie eest hoolt 
kannab.  Corrie ten Boom  
Jh 1,43-51; Lk 9,1-9 

8. Kolmapäev Kes suudab taluda tema tuleku päeva? Ja 
kes jääb püsima tema ilmudes?  Ml 3,2  
Teie ootate meie Issanda Kristuse ilmumist, kes ka teid 
tahab kinnitada otsani, et te võiksite olla laitmatud meie 
Issanda Jeesuse Kristuse päeval.  1Kr 1,7-8  
Pane oma lootus Jumalale, mitte enda pühadusele. 
 Osvald Tärk  
Jh 3,31-46; Lk 9,10-17 

9. Neljapäev Kardetavate tegudega vastad sa meile õig-
luses, sa meie pääste Jumal.  Ps 65,6  
Igaüks, kes palub, see saab ja kes otsib, see leiab, ja kes 
koputab, sellele avatakse.  Mt 7,8  
Palve on ühendus Jeesusega. Sa ei ole üksi, kui oled palve-
tav inimene.  Eenok Haamer  
Ilm 1,(1.2)3-8; Lk 9,18-27 
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10. Reede Mina tunnen rõõmu oma rahvast; seal ei ole 
enam kuulda nutu- ega hädakisahäält.  Js 65,19  
Olge rõõmsad lootuses.  Rm 12,12  
Kes võiks küll vastu olla, kui Jumal minu poolt? Mis võiks 
mul kahjuks tulla, kui Tema kannab hoolt? Ma palves saan 
uut väge, kui võitlen kurjaga; ja kuigi võitlus äge – mu Ju-
mal minuga.  KLPR 286:1. Paul Gerhardt  
1Kr 2,6-10; Lk 9,28-36 

11. Laupäev Minu eluase on nende juures: mina olen nei-
le Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks.  Hs 37,27  
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema 
kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja 
tõde.  Jh 1,14  
Kristus tuleb meie maailma. Ka siis, kui me ei taha Teda ega 
otsi Teda. Kuid Tema tahab ja otsib meid. Ta tuleb, sest maa-
ilm vajab Teda. Sina ja mina vajame Teda isiklikult. Meie 
ei saa ilma Temata tõeliselt elada. Kristus tuleb meie juurde 
sellepärast, et Ta tunneb meie häda paremini kui meie ise. Ta 
tahab saada meie elu Issandaks ja Kuningaks.  Uno Plank  
4Ms 6,22-27; Lk 9,37-45 

3. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA 
(SEPTUAGESIMAE) 
Me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse 
pärast, vaid sinu suure halastuse pärast!  Tn 9,18 
Mt 20,1-16a; 1Kr 9,24-27; Ps 18,1-20 
Jutlus: Lk 17,7-10 
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12. Pühapäev Sina hakkad kutsuma rahvaid, keda sa ei 
tunne, ja rahvad, kes sind ei tunne, jooksevad sinu juur-
de Issanda, su Jumala pärast, sellepärast et tema sind 
austab.  Js 55,5  
Inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning is-
tub lauda Jumala riigis.  Lk 13,29  
Jumal ei häbene inimeste tühisust. Ta tuleb nende keskele, 
Ta valib ühe inimese oma tööriistaks ja teeb oma imesid 
seal, kus seda kõige vähem oodatakse.  Dietrich Bonhoeffer 

13. Esmaspäev Sa paned meie pahateod enese ette, meie 
salapatud oma palge valguse ette.  Ps 90,8  
Midagi ei ole peidetut, mis ei saaks avalikuks, ei ole ka 
midagi varjul, mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks. 
 Lk 8,17  
Kus sa ka iial oled, sa seisad alati Jumala ees.  Osvald Tärk  
Lk 19,1-10; Lk 9,46-50 

14. Teisipäev Sina üksi oled Issand, sina oled teinud tae-
va, taevaste taevad ja kõik nende väe, maa ja kõik, mis 
selle peal on, mered ja kõik, mis neis on.  Ne 9,6  
Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu 
kirkus igavesti!  Rm 11,36  
Kirik ei ole grupp inimesi, kes peab kinni aegunud arusaa-
madest ja vanadest kommetest. Kirikut kannab jõud, mis ei 
ole allutatav selle maailma vägevatele.  Peep Audova  
5Ms 7,6-12; Lk 9,51-56 
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15. Kolmapäev Kõik janused, tulge vee juurde!  Js 55,1  
Jeesuse juures oli suur hulk tema jüngreid ja väga palju 
rahvast kogu Juudamaalt ja Jeruusalemmast ning Tüü-
rose ja Siidoni rannikualalt. Nad kõik olid tulnud teda 
kuulama ja saama paranemist oma haigustest. Ja terveks 
said ka need, keda rüvedad vaimud piinasid.  Lk 6,17-18  
Kui südant piinab valu, siis heida põlvili ja Isa kätte elu sa 
usu täiesti! Kõik mured Tema ette siis kanna palveväes: nii 
iga valumõte sul kustub südames. 
 KLPR 341:1. Aksel Kallas  
Rm 4,1-8; Lk 9,57-62 

16. Neljapäev Issand teab, millist tegu me oleme; tal on 
meeles, et oleme põrm.  Ps 103,14  
Jeesus ütleb: “Mina elan ja ka teie peate elama.” 
 Jh 14,19  
Võtku surm meid hauda matta, ei Sina põrmu hauda jäta, 
kes põrmust oled loonud meid. Sina annad uue elu ja kingid 
kadumatu ilu ning oma lapsed koju viid. Seal igavesti nad 
siis jäävad Sinuga. Halleluuja! Surm kohtuga ei kohuta, sest 
Eluvürst on meiega.  KLPR 103:3. Gottfried Benedikt Funk  
1Kr 3,(1-3)4-8; Lk 10,1-16 

17. Reede Mispärast ütled sina, Jaakob, ja räägid sina, 
Iisrael: “Minu tee on varjul Issanda eest ja mu õigus lä-
heb mööda mu Jumalast?”  Js 40,27  
Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga! 
 Hb 10,35  
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Issand, ütle mu hingele, et miski ei sünni Sinu nõusolekuta 
ja miski, mille määrad Sina, pole lohutamatu.  Birgitta  
Ml 3,13-18; Lk 10,17-20 

18. Laupäev Ma olen olnud kättesaadav neile, kes mind 
ei ole nõudnud; ma olen olnud leitav neile, kes mind ei 
ole otsinud.  Js 65,1  
Jumal on teid kutsunud pimedusest oma imelisse val-
gusse - teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete 
Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd 
aga on.  1Pt 2,9-10  
Me täname Sind südamest, Jumal, et Sa lubad meil Jeesuse 
ristis kokku puutuda selle väega, mis murrab meile tee sur-
mast ellu, ahelatest vabadusse, rahutu aja sõudmisest Sinu 
rahusse.  Harri Haamer  
1Kr 1,26-31; Lk 10,21-24 

2. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (SEXAGESIMAE) 
Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant 
kõvaks.  Hb 3,15  
Lk 8,4-8(9-15); Hb 4,12-13; Ps 18,21-51 
Jutlus: Mk 4,26-29 

19. Pühapäev Issand on siis jälle rõõmus sinu pärast, nõn-
da nagu ta oli rõõmus sinu vanemate pärast.  5Ms 30,9  
Paulus kirjutab Timoteusele: „Ma mäletan sinu siirast 
usku, mis enne elas sinu vanaemas Loises ja sinu emas Euni-
kes ja nüüd, nagu ma veendunud, elab ka sinus.“    2Tm 1,5  
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Anda järgnevale põlvkonnale edasi õige ja päästev usk, see 
on vahest üks suurimaid väljakutseid tänapäeval. Vägisi te-
kib kiusatus kristlikust usutunnistusest midagi maha kau-
belda, seda ajavaimule sobivamaks vormida. Ometi tuleb 
meil taltuda ja ulatada rahulikult edasi see, mille oleme ka 
ise kord vastu võtnud. Usk, mis päästis esimesi jüngreid, 
päästab meidki!  Marcus Hermen 

20. Esmaspäev Jumal ütleb: “Oma vikerkaare olen ma 
pilvedesse pannud ja see on lepingu tähiseks minu ja 
maa vahel.”  1Ms 9,13  
Jääge kindlaks ja rajatuks usule ja ärge laske end kõrvale 
viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud 
ja mida on kuulutatud kogu loodule taeva all.  Kl 1,23  
Isa viha vaikinud Poja ristisurma läbi; käsuneedus lõppe-
nud, ära võetud meie häbi. Patt ja surm on võidetud, taeva 
värav avatud.  KLPR 73:4. Johann Caspar Schade  
5Ms 32,44-47; Lk 10,25-37 

21. Teisipäev Tõstke oma silmad ja vaadake kõrgusse: 
kes on loonud need seal? Tema, kes nende väe viib välja 
täiearvuliselt.  Js 40,26  
Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on 
maa peal, mis nähtav ja mis nähtamatu.  Kl 1,16  
Nii nagu loom ei või mõista inimvõimete piire, nii ei saa 
ka inimene otsustada Jumala eksistentsi ja võimaluste üle. 
 Karl Ernst von Baer  
Hs 33,30-33; Lk 10,38-42 
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22. Kolmapäev Ma teen sellele rahvale veel imet - imeli-
kul ja kummalisel viisil: tema tarkade tarkus kaob. 
 Js 29,14  
Ingel rääkis Johannesest: “Tema pöörab palju Iisraeli 
lapsi Issanda, nende Jumala poole. Ja ta ise käib tema 
eel Eelija vaimus ning väes, et pöörata isade südant laste 
poole ja sõnakuulmatuid õigete meelsusse, et kujundada 
Issandale valmistatud rahvast.”  Lk 1,16-17  
Armas Jeesus, ära lase meid kasvada ilmaski nii suureks ja 
targaks omast meelest, et me ei suuda usaldada oma Taevast 
Isa, vaid aita, et alati lapsemeelega usaldaksime Teda ja an-
naksime oma elu Tema kätte.  Salme Klaos  
Lk 6,43-49; Lk 11,1-4 

23. Neljapäev Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda 
mu sees kindel vaim!  Ps 51,12  
Kadunud Poeg ütles: “Ma tõusen ja lähen oma isa juur-
de”.  Lk 15,18  
Elu ja igaviku küsimuses oleme kõik individuaalselt vastu-
tavad Jumala ees. Igaüks peab ise rahu tegema Jumalaga. 
Keegi ei saa seda teise eest teha. Sellepärast on igaühe elu 
tähtsamaks ülesandeks tema isiklik vahekord Jumalaga. 
 Uno Plank  
1Ts 1,2-10; Lk 11,5-13 

24. Reede Jumal lunastas nad armastuse ja kaastunde 
pärast, tõstis nad üles ja kandis neid kõigil muistseil 
päevil.  Js 63,9  
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Te olite “nagu eksijad lambad”, aga nüüd te olete pöör-
dunud oma hingede Karjase ja Hooldaja poole.  1Pt 2,25  
Õnnistegija heaks ei saa sa õigupoolest midagi teha. Aga 
ometi, kui sa meelt parandad ja ennast päästa lased, siis rõõ-
mustab see Teda ja taeva ingleid. Kui sa tunned oma Õnnis-
tegijat, jää ikka Ta juurde ja tunnista rõõmsalt, mida Ta sulle 
on teinud.  Albert Soosaar  
2Tm 3,10-17; Lk 11,14-23 

25. Laupäev Issand, sinuga koos olles ei meelita mind 
miski maa peal.  Ps 73,25  
Kuigi te ei ole Jeesust Kristust näinud, te praegu teda 
nägemata ometi usute temasse.  1Pt 1,8  
Jumala saladused ei ole ilmutatud inimestele selleks, et nad 
nende kallal juurdleksid, vaid et nad usuksid seda, mis Ju-
mal nende õnnistuseks on valmistanud.  Harri Haamer  
Mt 13,31-35; Lk 11,24-28 

PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (ESTOMIHI) 
Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule 
kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast.
 Lk 18,31  
Mk 8,31-38; 1Kr 13,1-13; Ps 15 
Jutlus: Lk 10,38-42 

26. Pühapäev Issand, sina teed kõik elavaks ja taevavägi 
kummardab sind.  Ne 9,6  
Temas oli elu, ja elu oli inimeste valgus.  Jh 1,4  
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Issand, Sind maha jätta tähendab surra. Sinu juurde tulla tä-
hendab ellu ärgata. Sinusse jääda tähendab elada. 
 Augustinus 

27. Esmaspäev Issanda sõna on õige, kõik tema tööd on 
tehtud ustavuses.  Ps 33,4  
Jeesus ütleb: “Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust 
või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühista-
ma, vaid täitma.”  Mt 5,17  
Tõeline vabadus on see, kui me vabatahtlikult ja rõõmsa 
meelega, mõtlemata karistusele või tasule, teeme seda, mida 
käsib Seadus.  Martin Luther  
Lk 13,31-35; Lk 11, 29-36 

28. Teisipäev Sinu heldus, Issand, olgu meie peal, nõnda 
nagu me ootame sind!  Ps 33,22  
Jeesus ütleb: “Rõõmustage, et teie nimed on taevasse 
kirja pandud!” Lk 10,20  
Nüüd armusüles mina olen! Ei sest´ mind keegi lahuta! Ei 
nõtrusest mul kahju tule, sest minu Jeesus minuga. Ja mida 
enam tunnen nõrkust, siis seda enam näitab Ta veel mulle 
armu, mis mind võrgust ja hädast jõuab tõmmata. 
 KLPR 268:3. Johann Daniel Hense  
Lk 5,33-39; Lk 11,37-54 
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MÄRTS 

Kuu loosung: Hallpea ees tõuse üles ja vanale anna au! 
Karda oma Jumalat! Mina olen Issand!  3Ms 19,32 

Algab kannatusaeg 

1. Kolmapäev Jumal ütles Moosesele: “Sa ei tohi näha 
mu palet, sest ükski inimene ei või mind näha ja jääda 
elama!”  2Ms 33,20  
Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. 
Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse. 
 Hb 11,1-2  
Meie lunastus ei sõltu sellest, kuivõrd hästi me seda seletada 
oskame, vaid sellest, kuivõrd me seda tegelikult usume. 
 Osvald Tärk  
Mt 6,16-21; Lk 12,1-12 

1. märts 1457 - Vennaste Uniteedi algus Böömimaal 

2. Neljapäev Mu hing januneb Jumala järele, elava Ju-
mala järele; millal ma tulen ja näen Jumala palet? 
 Ps 42,3  
Ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, oma 
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ihu lunastust. Sest me oleme päästetud lootuses. 
 Rm 8,23-24  
Ainult need, kes on Jumalat usaldades teele läinud, võivad 
kord märgata Jumala tõdede püsimist ja kestmist. 
 Joel Luhamets  
Kl 3,(5-7)8-11; Lk 12,13-21 

Ülemaailmne naiste palvepäev 

3. Reede Saalomon palvetas: “Sina oled pidanud oma 
sulasele, mu isale Taavetile, mis sa temale olid lubanud. 
Jah, mis sa oma suuga oled kõnelnud, see on täna on 
sündinud.“  1Kn 8,24  
Te olete ka maitsnud, et Issand on helde.  1Pt 2,3  
Su sõna, Issand, kindlaks jääb, kui maa ja taevas hukka 
läeb; see minu hinge ülendab ja südant ikka kosutab. 
 KLPR 189:1. Jakob Jalajas  
Rm 7,14-25a; Lk 12,22-34 

4. Laupäev Mõtle minule, Issand, su head meelt mööda 
oma rahva vastu, tule mind katsuma oma abiga. 
 Ps 106,4  
Paulus kirjutab: “Minu peale on halastatud seepärast, 
et Kristus Jeesus saaks osutada kogu oma pikka meelt 
kõigepealt mind eeskujuks tuues neile, kes edaspidi hak-
kavad temasse uskuma ja pärivad igavese elu.” 
 1Tm 1,16  
Issand, tee meid inimesteks, keda Sina saad kasutada teiste 
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kinnitamiseks, tõstmiseks ja aitamiseks!  Arpad Arder  
Sk 7,2-13; Lk 12,35-48 

1. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (INVOCAVIT) 
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks 
kuradi teod.  1Jh 3,8b 
Mt 4,1-11; Hb 4,14-16; Ps 6 
Jutlus: 1Ms 3,1-19(20-24) 

5. Pühapäev “Vaata, päevad tulevad,” ütleb Issand Ju-
mal, “mil ma saadan maale nälja: nälja mitte leiva ja 
janu mitte vee järele, vaid Issanda sõnade kuulmise jä-
rele. Siis nad vaaruvad merest mereni ja põhjast itta, 
nad uitavad, otsides Issanda sõna, aga nad ei leia.  
 Am 8,11-12  
Siimon Peetrus ütles: “Issand, kelle juurde me peaksime 
minema? Sinul on igavese elu sõnad, ja me oleme usku-
nud ning ära tundnud, et sina oled Jumala Püha.” 
 Jh 6,68-69  
Armas taevane Isa, milline suur, väärtuslik ja kallis varan-
dus Su Sõna on! Tee meid tähelepanelikuks selle varanduse 
vastu, et me võiksime hoida Sind puhta, selge ja võltsimatu-
na. Kaitse meid petiste ja valevaimude eest, kes viivad Sinu 
Sõna juurest ära ja teevad hinge tühjaks. Anna meile tarkust 
ja mõistlikkuse Vaimu, nii et me tunneksime ära õiged kar-
jased nende häälest, mis on Sinu hääl, aga kardaksime ja 
põgeneksime nende eest, kes ei kuuluta Sinu Sõna õigesti. 
 Johann Arndt 
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6. Esmaspäev Rutt ütles: “Ära käi mulle peale, et ma 
sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest 
kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, 
sinna jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu 
Jumal on minu Jumal.”  Rt 1,16  
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid 
pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed,  Ef 2,19  
Ühenduses kosutada võta oma rahvast Sa, et ei ühtki liiget 
leita Sinust osa saamata! Kui siis Sinu leegist tõuseb valgus 
Sinu rahva soos, siis maailmgi tunneb, ütleb: “Siin on Jeesu 
jüngrid koos!” 
 KLPR 314:5. Nicholas Ludwig von Zinzendorf  
2Ts 3,1-5; 3Ms 1,1-9 

7. Teisipäev Hea on mängida meie Jumalale; sest tema 
on kaunis, temale on kohane kiituslaul!  Ps 147,1  
Julgustage üksteist lauldes psalme, hümne ja vaimulik-
ke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega 
Issandale.  Ef 5,19  
Ta palge ette astugem nüüd hõisates ja lauldes, kõik tõotu-
sed nüüd tasugem ja kuulutagem kiites: Ta on kõik seadnud 
targasti, kõik asjad teinud kaunisti! Au Jumalale andkem! 
 KLPR 290:4. Johann Jakob Schütz  
Ii 1,1-22; 3Ms 8,1-13 

8. Kolmapäev Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii 
rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel 
tänada, oma abi ja oma Jumalat!  Ps 42,12  
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Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rõõmuks. 
 Jh 16,20  
Oh ära jäta mind! Mind saatku Sinu käsi, mu Jumal, et Su 
laps ei eksi ega väsi, vaid et ta eluteel võiks leida, Issand, 
Sind. Mu vari, kepp ja kilp, oh ära jäta mind! 
 KLPR 327:1. Salomon Franck  
5Ms 8,11-18; 3Ms 9,1-24 

9. Neljapäev Jumal on kilbiks kõigile, kes tema juures 
pelgupaika otsivad.  Ps 18,31  
Ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.
  2Ts 3,3  
Hädaohtudes mind varja, tuge vajab nõder rind. Komistuse 
kivid korja, et ei langeda saaks hing. Ahastuses aita ise, ära 
muremõtteid lase vallutada südant mul. Issand, Sul on jõudu 
küll!  Arved Paul  
Jk 4,1-10; 3Ms 10,1-11 

10. Reede Jumal ütles Saalomonile: “Sellepärast et sa pa-
lusid seda ega palunud enesele pikka iga, rikkust ja oma 
vaenlaste hinge, vaid palusid mõistust, et kuulata, mis 
õige on, siis ma teen, vaata, nagu sa ütled.”  1Kn 3,11-12  
Jeesus ütleb: “Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb 
ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas 
oma maja kaljule.”  Mt 7,24  
Kallis sõna, mis on antud taevast meile Isa suust: elu põh-
jaks on ta pandud, saadab hinge õnnistust; taeva tema juha-
tab, Isa tundma õpetab.  
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KLPR 183:1. Carl Peter Ludwig Maurach 
Hb 2,11-18; 3Ms 16,1-22 

11. Laupäev Issand oli mulle toeks. Ta tõi mu välja ava-
russe.  2Sm 22,19-20  
Seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus.  2Kr 3,17  
Meie elu kõige õnnelikumaks avastuseks on, kui kogeme, 
kui palju vabadust toob meile Jumalasse uskumine, Tema-
ga elamine ja Temale usaldumine; kui vabaks võime saada 
ühenduses Jumalaga. Vabaks seepärast, et Jumal oma usta-
vas siduvuses meiega võib tasandada seda, mis meid ängis-
tab ja vaevab, ning vabastada jõududest, mis meid koorma-
vad, seovad ja enda kammitsas hoiavad.  Uno Plank  
Rm 6,12-18; 3Ms 19,1-18 

Palvepäev tagakiusatud kristlaste eest 

2. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (REMINISCERE) 
Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et 
Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.  Rm 5,8  
Mk 12,1-12; Rm 5,1-5(6-11); Ps 10 
Jutlus: Mt 12,38-42 

12. Pühapäev Küsige muistsete radade kohta, missugune 
on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hinga-
mispaiga.  Jr 6,16  
Võtke eeskujuks neid, kes pärivad tõotused usu ja pika 
meele tõttu. Hb 6,12  
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Seisa alati tõe taga, ka siis, kui sa tõde kaitsta ei oska: tõde 
kaitseb sind.  Teedy Tüür 

13. Esmaspäev Issand ütleb: “Kes austab mind, seda aus-
tan mina, ja kes mind põlgab, saab põlatavaks.” 
 1Sm 2,30  
Jeesus ütleb: “Te hüüate mind “Õpetaja” ja “Issand”, ja 
seda te ütlete õigesti, sest see ma olen.”  Jh 13,13  
Meie keskel Jeesus elas, õpetas ja juhatas. Kõhklemata elu 
andis, inimhinged lunastas. Verepisarad Ta laubal, ristil me 
eest palvetas.  KLPR 72:2. Venantius Honorius Fortunatus 
1Ms 37,3-4.12-14.23-35(36); 3Ms 19,31-37 

14. Teisipäev Issand, sina oled kindluseks viletsale ja 
pelgupaigaks vaesele ta kitsikuses, ulualuseks raju eest, 
varjuks palavuse eest.  Js 25,4  
Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas vi-
letsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alasti-
olek või hädaoht või mõõk? Kuid selles kõiges me saame 
täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. 
 Rm 8,35.37  
Kõikumatu minu kalju, püha rist, mis Kolgatal. Kuigi kiusa-
tusi palju, saan ma võitjaks risti all. Risti ette kummardada 
tahan ja end alandada, et ka viimses võitluses võidu saaksin 
Jeesuses.  KLPR 278:1. Harri Haamer  
Ii 2,1-10; 3Ms 25,1-12 

15. Kolmapäev Mu silmad jõuavad ette vahikordadest, et 
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mõlgutada mõttes su ütlust.  Ps 119,148  
Ent Maarja pidas kõik need sõnad meeles ning mõtles 
nendele oma südames.  Lk 2,19  
Me palume Sind, ärata ja valgusta meie südameid, et me 
Sinu Sõna ei põlga ega kuulmata jäta, vaid usinasti kuulame 
ja tõsise meelega selle järele elame, nõnda tõe tundmises 
püsivalt kasvame ja väge võtame ja viimaks õndsaks saame 
Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.  
 Agenda palve  
Jh 16,29-33; 3Ms 25,35-43 

16. Neljapäev Mispärast on mu valu nii püsiv ja mu haav 
ravimatu? Kogu oma lootuse ma asetan Sinule; aga Sa la-
sed mind kahaneda nagu oja, mis suvel kuivab!  Jr 15,18  
Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga pal-
gest palgesse. 1Kr 13,12  
Ei ma Sinu tarkust tunne, Sinu mõtteid mõista saa, kui Sa ise 
seda mulle sõna sees ei ilmuta. Ava silmad nägema, kõrvad tõde 
kuulama!  KLPR 181:2. Karl August Engelbrecht Ahlquist  
1Jh 1,8-2,2(3-6); Lk 18,31-43 

17. Reede Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan käia 
su tões!  Ps 86,11  
Jeesus nägi vendade paari, Sebedeuse poegi Jaakobust 
ja Johannest, kes olid koos oma isa Sebedeusega paadis 
ja parandasid võrke, ja ta kutsus neid. Ja nemad jätsid 
kohe paadi ja oma isa sinnapaika ning järgnesid talle. 
 Mt 4,21-22  
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See, kes kuulub Jumala kuningriiki, peab teadma, et tema 
osa selles maailmas pole kerge. Risti kanda ja tunnistust 
anda pole kerge, aga see on ainuke võimalus Jumalale jää-
gitult kuuluda.  Harri Haamer  
2Kr 13,3-9; Lk 19,1-10 

18. Laupäev Ma olen võõras maa peal.  Ps 119,19  
Meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat 
- Issandat Jeesust Kristust.  Fl 3,20  
Olge nagu võõrad ja külalised võõral maal ja selle ööma-
jades, seepärast ärge võtke rohkem toitu, jooki, rõivaid ega 
kingi, kui teil on vaja öömajale jõudmiseks, ja mõelge, mis 
ootab teid kodumaal, mille kodanikud te olete. 
 Martin Luther  
Gl 2,16-21; Lk 19,11-27 

3. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (OCULI) 
Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei 
kõlba Jumala riigile.  Lk 9,62  
Lk 9,57-62; Ef 5,1-8a; Ps 34 
Jutlus: Mk 12,41-44 

19. Pühapäev Issand, su Jumal, on halastaja Jumal: ta ei 
jäta sind maha ega hävita sind.  5Ms 4,31  
Paulus kirjutab: „Ma olen veendunud selles, et see, kes 
teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse 
Jeesuse päeva.“  Fl 1,6  
Issand, surun ennast täiesti Sinu kätesse. Tee mulle, mida 
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tahad. Ma ei ütle: “Ma järgin Sind sinna, kuhu Sa iganes 
lähed”, sest ma olen nõrk. Aga ma annan ennast Sinule, et 
Sina viiksid mind, kuhu Sa iial tahad. Tahan Sind järgida ja 
palun jõudu vaid selleks päevaks.  John Henry Newman 

20. Esmaspäev Mõõdunöörid on mulle langenud meeldi-
vate paikade peale, ka on pärisosa ilus mu meelest. 
 Ps 16,6  
Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et 
teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rik-
kad iga teo tarvis.  2Kr 9,8  
Kui väsinud mina ja seisab kõik töö, ei Sina või seista, Su 
oma ka öö. Kui õhtu mul vaene ja tühjaks jäid käed, Sind 
täidetud kätega hommikul näen.  Arved Paul  
Lk 14,(25-26)27-33(34-35); Lk 19,28-40 

21. Teisipäev Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, 
valude mees ja haigustega tuttav.  Js 53,3  
Pilaatus laskis vabaks selle, kes mässamise ja mõrva pä-
rast oli heidetud vangi, aga Jeesuse andis ta nende mee-
levalla kätte.  Lk 23,25  
Ristil jõid Sa sapiviina, et ma jooksin elujõest, kandsid rasket 
surmapiina, et mind päästa surma väest. Et ma saaksin teele 
heale, võtsid süü Sa enda peale. Tuhat korda tänan Sind, Jees-
us, et Sa aitad mind!  KLPR 70:5. Ernst Christoph Homburg  
Ii 7,11-21; Lk 19,41-48 

22. Kolmapäev Kui suured on Jumala tunnustähed ja kui 
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vägevad on tema imeteod! Tema kuningriik on igavene 
kuningriik ja tema valitsus on põlvest põlve.  Tn 3,33  
Ära karda, sa pisike karjake, sest teie Isal on hea meel 
anda teile kuningriik!  Lk 12,32  
Inimeste lootused on tühised, aga kes Sinusse usuvad, neile 
on kõik võimalik.  Gottfried Billing  
Mt 13,44-46; Lk 20,1-8 

Katkematu palveahela Eesti palvepäev 

23. Neljapäev Paganad, kes teil ümberkaudu alles jää-
vad, saavad tunda, et mina, Issand, ehitan üles mahakis-
tu ja istutan uuesti laastatu.  Hs 36,36  
Siimeon palvetas: „Mu silmad on näinud sinu päästet, 
mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: val-
gust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rah-
vale Iisraelile.“  Lk 2,30-32  
Ristiusu väärtus seisneb selles, et ta võtab kõige halvema ja 
teeb temast väärtusliku.  Laine Villenthal  
Mt 19,16-26; Lk 20,9-19 

24. Reede Tema mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsus-
tab hädaliste asju maa peal õigluses.  Js 11,4  
Jeesus ütleb: “Õndsad olete teie, vaesed, sest teie päralt 
on Jumala riik!”  Lk 6,20  
Vaesus võib olla nagu tühi nõu. Seal on ruumi. Sinna saab 
midagi valada.  Marcus Hermen  
Mt 10,34-39; Lk 20,20-26 
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25. Laupäev Kes on seda teinud ja teostanud? Mina, Is-
sand, olen esimene ja olen viimastegi juures seesama. 
 Js 41,4  
Jumal äratas Kristuse üles surnuist ja pani istuma oma 
paremale käele taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja mee-
levalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nime-
tatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. 
 Ef 1,20-21  
Ristiusu südameks ei ole mineviku surnud suurvaim, vaid 
elav Kristus. Kristlaste austus, armastus ja kuulekus ei kuu-
lu mitte suurele surnule, vaid elavale Õnnistegijale, kes on 
Kuningate Kuningas. Ta elab ja valitseb ja Tema päralt on 
viimne võit.  Rudolf Kiviranna  
Gl 6,(11-13)14-18; Lk 20,27-40 

4. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (LAETARE) 
Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga 
kui see sureb, siis see kannab palju vilja.  Jh 12,24  
Jh 12,20-26; 2Kr 1,3-7; Ps 84 
Jutlus: Jh 6,55-65 

26. Pühapäev Sul on lootust tulevikuks, ütleb Issand. 
 Jr 31,17  
Siis ütlesid naabrid ja need, kes teda seni olid kerjusena 
näinud: “Eks see ole sama mees, kes istus ja kerjas?”
  Jh 9,8  
Loendamatud Jumala varaaidad on Kristuse kiriku kujul 
teie ees lahti. Jumal ei keela teile midagi, mis Kristuse nimel 
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palves Temalt küsida võidaks, vaid jagab seda lausa küllus-
likult.  Laine Villenthal 

27. Esmaspäev Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja 
tuku.  Ps 121,3  
Jeesus sirutas käe, haaras Peetrusest ning ütles talle: 
“Sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid?”  Mt 14,31  
Jumal ei peta sind iialgi, kui sa Teda usaldad.  Harri Haamer  
Jh 6,26-35; Lk 20,41-47 

28. Teisipäev Tee, mis sul tuleb teha, sest Jumal on sinu-
ga!  1Sm 10,7  
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke 
Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades! 
 Kl 3,17  
Jumal, võta kogu mu süda oma valdusse, haara mind ikka 
enam endasse nõnda, et ma täiesti usaldun Sinule, armastan 
Sind üha tugevamalt ning alistun Sinu tahtmisele sõnakuu-
leliku meelega.  Karl Heinrich von Bogatzky  
Ii 9,14-23.32-35; Lk 21,1-4 

29. Kolmapäev Issand on mu osa, ütleb mu hing, seepä-
rast loodan ma tema peale.  Nl 3,24  
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  
Õnnis on usk, mis ulatub kaugemale oma isikust, oma suut-
matusest! Rõõmus on usaldus, mis ka kõige pimedamal ööl 
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laulab pilvitust keskpäevataevast ja keset teravalt tajutud 
patuvalu ometigi ülistab õigust olla vastu võetud armastu-
ses.  Charles Haddon Spurgeon  
Jh 15,9-17; Lk 21,5-19 

30. Neljapäev Mooses ütles: „Pidage hoolsasti kõike, 
mida ma teid käsin! Ära lisa sellele midagi juurde ja ära 
võta sellest midagi ära!“  5Ms 13,1  
Jeesus ütleb: “Kui sa tahad ellu minna, siis pea kä-
sud!” Mt  19,17  
Issand, Sina tahad, et ma leiaksin tee, et oleksin õnnelik ja 
jõuaksin eesmärgile. Kingi mulle tahta seda, mida Sina ta-
had.  Jörg Zink  
2Kr 4,11-18; Lk 21,20-28 

31. Reede Sina valitsed mere uhkust; kui ta oma lained 
tõstab, vaigistad sina need.  Ps 89,10  
Jüngrid astusid Jeesuse juurde, äratasid ta üles ja üt-
lesid: “Õpetaja, Õpetaja, me hukkume!” Tema tõusis, 
sõitles tuult ja veemöllu ja need vaibusid ning järv jäi 
vaikseks.  Lk 8,24  
Nii vaikseks jääb siis süda ja selgeks elutee; ka kõige suu-
rem häda näib kerge sinule. Sind nagu tiivad tõstvad maail-
mast ülesse ja päiksekiired paistvad ka läbi silmavee. 
 KLPR 341:3. Aksel Kallas 
Jh 16,16-23a; Lk 21,29-38 
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APRILL  

Kuu loosung: Mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei 
ole siin, ta on üles äratatud.  Lk 24,5-6 

1. Laupäev Pidage siis minu käske ja tehke nende järgi! 
Mina olen Issand!  3Ms 22,31  
See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske, 
ja tema käsud ei ole rasked.  1Jh 5,3  
Uus kindel vaim mul anna ka, mis täidab Sinu käsku ja elab 
ilma laitmata, on ustav üle pisku! Oh aita, Isa, armuga, et 
liha tahtmist põlgan ma ning elan usuelu! 
 KLPR 215:2. Ludämilia Elisabet von Schwarzburg-Rudolstadt  
Jh 14,15-21; Lk 22,1-6 

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

2. Pühapäev Vaata, ma olen sind proovinud viletsuse ah-
jus.  Js 48,10  
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Paulus kirjutab: „Meid, kes me elame, antakse alatasa 
surma Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu avalduks meie 
surelikus ihus.“  2Kr 4,11  
Inimene, kelles on palju valgust, on pidanud läbima hulga 
pimedaid öid.  Teedy Tüür 

3. Esmaspäev Jahu ei lõppenud vakast ja õli ei vähene-
nud kruusist Issanda sõna peale, nagu ta Eelija läbi oli 
öelnud.  1Kn 17,16  
Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva. 
 Lk 11,3  
Vaata, nõnda tahab Jumal meile näidata, kuidas Ta ustavalt 
hoolt kannab meie ajaliku toiduse eest. Ja kuigi Ta seda rik-
kalikult annab ning hoiab ka jumalatule ja õelale, tahab Ta 
siiski, et meie seda Tema käest paluksime. Ta tahab, et me 
ära tunneksime, et me seda kõike Tema käest vastu võtame, 
ja selles Tema isalikku headust enda suhtes aimaksime.
 Martin Luther  
Ef 2,11-16; Lk 22,7-23 

4. Teisipäev Kui ma ütleksin: “Katku mind pimedus ja 
valgus mu ümber saagu ööks!”, siis pimedus ei oleks 
pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev.  Ps 139,11-12  
See on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulu-
tame teile: Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pime-
dust.  1Jh 1,5  
Minu Jumal, mu Vabastaja, Sina oled valgus, mis kunagi ei 
kustu. Sinu valguse säras muutun valgustiks teistele. Aita, 
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et võiksin Sind kuulutada mitte sõnaohtruse, vaid armastuse 
tegude jõuga.  John Henry Newmann  
Ii 19,21-27; Lk 22,24-30 

5. Kolmapäev Jumal ütles Eelijale: “Ma jätan Iisraelis 
üle seitse tuhat: kõik põlved, mis ei ole nõtkunud Baali 
ees.”  1Kn 19,18  
Jeesus ütles jüngritele: “Teie olete need, kes minu juures 
on püsinud mu kiusatustes.”  Lk 22,28  
Julgus olla see, kelleks Jumal mind valmistas, kutsus ja pü-
hitses. Olla valmis muutuma Jumala meele järele. Hoiduda 
muutumast iseenda au ja inimeste tunnustuse pärast. Karta 
mitte kedagi ega midagi peale Jumala.  Marcus Hermen  
Hb 9,11-15; Lk 22,31-38 

6. Neljapäev Kartkem ometi Issandat, oma Jumalat, kes 
annab vihma omal ajal, varajase ja hilise vihma, kes 
meile hoiab lõikuse nädalaid!  Jr 5,24  
Jumal on teinud teile palju head: andnud taevast teile 
vihma ja viljakaid aegu, kosutanud teid toiduga ja teie 
südant rõõmuga.  Ap 14,17  
Issand, Su käsi mu käes, ei muud nüüd vaja ma; Su armu-
lootuse väes hing virgunud elama.  Ago Viljari  
Jr 15,15-21; Lk 22,39-46 

7. Reede Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad 
meie Jumala õuedes. Veel vanas eas nad kannavad vilja, 
on tüsedad ja haljad.  Ps 92,14-15  
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Issand kasvatagu teie armastust ja tehku see rohkeks 
üksteise ja kõikide vastu.  1Ts 3,12  
Minu saladus on väga lihtne: ma olen vaid Jumala tööriist. 
Mina ise pole midagi teinud. Jumal on seda tahtnud. 
 Ema Theresa  
Hb 10,1.11-18; Lk 22,47-53 

8. Laupäev Te joote karikaist veini ja võiate endid pari-
ma õliga, aga teie maa allkäik ei tee teile haiget.  Am 6,6  
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse 
seadust.  Gl 6,2  
Tõelise ja kindla armastuse märgiks on tahtmine päästa mit-
te üksi ennast, vaid ka kõiki oma vendi. 
 Polykarpose martüüriumist  
Lk 18,31-43; Lk 22,54-62 

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; Fl 2,5-11; Ps 22,23-32 
Jutlus: Mk 14,3-9 

9. Pühapäev Ma valan janusele vett ja kuivale voogusid; 
ma valan sinu soo peale oma Vaimu ja su järglaste peale 
oma õnnistuse.  Js 44,3  
Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida 
Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid: “Hoos-
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anna Taaveti Pojale!”, siis nende meel läks pahaseks ja 
nad ütlesid talle: “Kas sa kuuled, mida nad ütlevad?” 
Jeesus ütles neile: “Kuulen küll! Kas te pole kunagi lu-
genud: Sa oled valmistanud kiitust väetite laste ja imi-
kute suust?”  Mt 21,15-17  
Jumal, tasast vihma anna, süda kuiv kui põudne maa! Ihal-
datud kastet sinna, lase taevast sadada. Püha Vaimu anniga 
rohkesti mind rõõmusta. Lase Vaimu jõena joosta, minu 
närbund hinge kasta!  KLPR 126:1. Mauritus Kramer 

10. Esmaspäev Issand neelab surma ära igaveseks ajaks. 
 Js 25,8  
Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Is-
sanda Jeesuse Kristuse läbi!  1Kr 15,57  
Ilus on loojuda maailmast Jumala juurde, selleks, et saaksin 
tõusta Temas.  Antiookia Ignatius  
Mt 26,6-13; Lk 22,63-71 

11. Teisipäev Mina pean meeles oma lepingut sinuga su 
nooruspäevilt ja tahan sinuga teha igavese lepingu. 
 Hs 16,60  
See tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, 
kes on eemal, keda iganes Jumal, meie Issand, enese 
juurde kutsub.  Ap 2,39  
Tõik, et me oleme tulnud oma Issanda juurde, et meil on 
kõrvad, mis üldse kuulevad Tema häält, osutab, et viimselt 
on selle taga olnud Tema kutse. Ka meie komistused ei suu-
da meid lahutada Tema armastusest.  Toomas Paul  
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Ii 38,1-11; 42,1-6; Lk 23,1-12 

12. Kolmapäev Mu süda rõõmutseb Issandas.  1Sm 2,1  
Jeesus ütleb: “Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori 
ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõp-
radeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma 
olen kuulnud oma Isalt.”  Jh 15,15  
Mu süda tänu kannab ja Sulle kiitust annab, sest suur Su 
armunõu! Meid ristil lunastasid ja võitjaks ülendasid – nii 
orjadel on laste au! 
 KLPR 77:4. Carl Peter Ludwig Maurach  
Lk 22,1-6; Lk 23,13-25 

SUUR NELJAPÄEV 
Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja 
armuline on Issand.  Ps 111,4  
Jh 13,1-15(34-35); 1Kr 11,23-26; Lk 23,26-31 
Jutlus: Mk 14,17-26 

13. Neljapäev Säästa, Issand, oma rahvast, ja ära anna 
oma pärisosa teotuseks, paganaile pilgata!  Jl 2,17  
Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma 
patu.  Jh 1,29  
Üks süütu Tall on lepitand kõik kurjuse ja patud ja ristil sur-
res hüvitand me võlad arvamatud, Näe, seal Ta astub koor-
ma all, see vermetes ja haige Tall, kes ohvriks andis enda. 
Kui teotus, piin Tal osaks said, ei kaevanud, Ta ütles vaid: 
“Ma tahan seda kanda.”  KLPR 81:1. Paul Gerhardt 
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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; 2Kr 5,(14b-18)19-21; Lk 23,32-49 
Jutlus: Lk 23,33-49 

14. Reede Mõtle oma Loojale oma nooruspäevil, enne 
kui tulevad kurjad päevad ja jõuavad kätte need aastad, 
mille kohta sa ütled: “Need ei meeldi mulle!”  Kg 12,1  
Üks kurjategijaist ütles: «Jeesus, mõtle minu peale, kui 
sa tuled oma kuningriiki!»  Lk 23,42  
Mis iial Sina tegid, et Sind nii vaevati? Kõik, mis Sa kur-
ja nägid, on minu patusüü. Mu peale armu heida, mind ära 
nuhtle Sa, vaid lase armu leida, kui hirmu tunnen ma. 
 KLPR 94:3. Paul Gerhardt 

15. Laupäev Tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see 
on tema, kes annab sulle jõu.  5Ms 8,18  
Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja 
jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale: “Naine, 
vaata, see on su poeg!” Seejärel ütles ta oma jüngrile: 
“Vaata, see on su ema!” Ja selsamal tunnil võttis jünger 
ta enda juurde.  Jh 19,26-27  
Sulle antakse võimalus kuuluda Jumala perekonda. See sün-
nib siis, kui Jeesus saab sinu vennaks.  Eenok Haamer  
1Pt 3,18-22; Lk 23,50-56 
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1. ÜLESTÕUSMISPÜHA 
Kristus ütleb: „Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igave-
sest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla 
võtmed.“  Ilm 1,18  
Mk 16,1-8; 1Kr 15,1-11; Lk 24,1-12 
Jutlus: Mt 28,1-10 

16. Pühapäev Meie päevade mõõt on seitsekümmend 
aastat ja kui keegi on tugev, kaheksakümmend aastat, 
ja parimal puhul on need ometi vaev ja häda. Jah, see 
möödub kähku ja me lendame ära.  Ps 90,10  
Kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surelik riie-
tub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirju-
tatud: “Surm on neelatud võidusse! Surm, kus on sinu 
võit? Surm, kus on sinu astel?”  1Kr 15,54-55  
Ma olen Päästja küljes, Ta liikmeks mina jään, mind kannab 
Tema süles, Ta armu, abi näen. Ta viib mind armuga maail-
mast, surmast ka kord läbi kahjuta - ma ikka Temaga! 
 KLPR 114:2. Paul Gerhardt 

2. ÜLESTÕUSMISPÜHA 
Lk 24,13-35; 1Kr 15,12-20; Lk 24,13-35 
Jutlus: Lk 24,36-45 

17. Esmaspäev Eks langenu taha üles tõusta? Eks eksinu 
taha pöörduda tagasi?  Jr 8,4  
Jeesus ütles Peetrusele kolmandat korda: “Siimon, Jo-
hannese poeg, kas ma olen sulle armas?” Peetrus jäi 
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kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda: “Kas 
ma olen sulle armas?” Ja ta ütles temale: “Issand, sina 
tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas.” Jeesus ütles 
talle: “Sööda mu lambaid!”  Jh 21,17  
Ma pole väärt, kõik olen armust saanud, ei väärtust ega 
teeneid mul. Arm mulle andestuse toonud - Su vere pärast 
kõlban Sul. Kui santi tõstsid põrmu sülest, tõid Kuningate 
lauda üles!  Peeter Sink 

18. Teisipäev Heal päeval olgu sul hea meel, ja kurjal 
päeval mõtle järele: Jumal on teinud nii selle kui teise, et 
inimene ei teaks, mis tal ees seisab.  Kg 7,14  
Paulus kirjutab: „Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka 
jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu 
täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puudu-
ses. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.“ 
 Fl 4,12-13  
Mured tuleb muuta palveteks. Siis sünnib, et see, mis sind 
Jumalast lahutama pidi, kihutab sind seda enam Tema juur-
de.  Eduard Salumäe  
Jh 20,1-10; Lk 24,36-49 

19. Kolmapäev Igaüks küsigu oma naabrilt ja vennalt 
nõnda: “Mis Issand kostis?” või: “Mis Issand rääkis?” 
 Jr 23,35  
Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis ot-
sige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal 
käel.  Kl 3,1  
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Olgu me silmad eluteed käies suunatud üksnes Jeesusele. 
Siis jõuame me Tema trooni ette, kui me pilk on Temal, kes 
suunas meid õigele teele, kes meie eluprobleemidele lahen-
duse kätte näitas.  Paul Himma  
Jh 20,11-18; Lk 24,50-53 

20. Neljapäev Valmistage oma südamed Issandale ja tee-
nige üksnes teda.  1Sm 7,3  
Käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt.  Fl 1,27  
Jeesus, minu pattu tasu oma kalli verega, minu südamesse 
asu oma surma palgaga. Oma õigust mulle anna, seda sü-
damesse kanna; nii mind heldelt lunasta, nii mind kurjast 
puhasta!  ULR 380:4. Johann Rist  
Jh 21,1-14; Kl 1,1-8 

21. Reede Taaniel toodi ning visati lõvide auku. Kunin-
gas rääkis ja ütles Taanielile: “Sinu Jumal, keda sa lak-
kamata teenid, päästku sind!”  Tn 6,17  
Meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud; meid rõ-
hutakse maha, kuid me ei hukku.  2Kr 4,9  
Me teame, et meie meelevallas pole muuta maailma palet, 
aga meie meelevallas seisab selles maailmas, mis nägu ta ka 
iial ei oleks, usaldada oma Jumalat.  Harri Haamer  
Lk 24,36-47; Kl 1,9-14 

22. Laupäev Jumal toob mind valgusesse, ma saan näha 
tema õiglust.  Mi 7,9  
See sündis, kui Jeesus nendega lauas istus, et võttes leiva 
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ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil 
silmad ja nad tundsid ta ära.  Lk 24,30-31  
Imesid on mitmesuguseid, eriti selles osas, mis toimub ini-
mese hinges ja tema suhtes Jumalaga. Seisukohtade muutu-
mised, olulise tabamine - needki on imed.  Aino Gundersen  
Lk 24,1-12; Kl 1,15-20 

2. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV 
(QUASIMODOGENITI) 
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes 
oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks 
lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. 
 1Pt 1,3  
Jh 20,19-29; 1Pt 1,3-9; Ps 116 
Jutlus: Jh 21,1-14 

23. Pühapäev Pea Issanda, oma Jumala käske, käies 
tema teedel ja kartes teda!  5Ms 8,6  
Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui ainult 
võlg üksteist armastada; sest kes armastab teist, on 
Seaduse täitnud.  Rm 13,8  
Venna armu minu põue külva, Issand, rohkesti, et Su armas-
tuse nõue süütaks hinge alati! Siis võin vendi teenida ikka 
puhta rõõmuga, sest Su meel mu meeleks saanud, kes Sa 
ennast ohverdanud.  KLPR 88:4. Martin Lipp 

24. Esmaspäev Kes armastavad sinu päästet, need öelgu 
alati: “Suur on Issand!”  Ps 40,17  
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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  
Olgu Issand su kaaslaseks alati. Temal pole vastuvõtuaegu, 
millega pead arvestama, ja ei Ta tuku ega uinu magama. Aga 
kurb on Ta küll, kui ütled, et mul pole praegu aega, küll ma 
pärast. Kui sageli unustatakse see lubadus.  Eenok Haamer  
1Ms 32,22b-32; Kl 1,21-23 

25. Teisipäev Sest üks päev sinu õuedes on parem kui 
muid tuhat.  Ps 84,11  
Jeesus ütleb: „Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse 
minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning 
leiab karjamaad.“  Jh 10,9  
Minu Jumal, Sind ma otsin oma paljudel teedel. Aga ma ei 
leia Sind, kuhu ma ka ei pöörduks, kui Sina mulle väravat ei 
ava. Sina ise oled värav. Sellest tahan ma läbi astuda ja leida 
Sind.  Jörg Zink  
Ii 42,7-13(14-17); Kl 1,24-29 

26. Kolmapäev Jumal, Sina, kes mind oled lasknud näha 
palju kitsikusi ja õnnetusi, teed mind jälle elavaks. 
 Ps 71,20  
Jeesus ütleb: “Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalas-
se ja uskuge minusse!”  Jh 14,1  
Ära muretse, sul on Keegi, kes midagi paremat teeb sinu 
heaks, kui sa oled mõistnud oodata.  Harri Haamer  
Js 66,6-13; Kl 2,1-7 
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27. Neljapäev Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge 
pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen 
hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? 
 Js 43,18-19  
Jumala riik on sinepiivakese sarnane, mille inimene võt-
tis ja külvas oma aeda. See kasvas ja sai puuks. 
 Lk 13,19  
Mu Jumal, kui imepärane Sa oled! Suurima võid Sa kinkida 
pisima kaudu. Kõige rikkama võid Sa ühendada kõige liht-
samaga. Igavese võid Sa sulgeda lihtsasse maisesse koorde. 
 August Ferdinand Huhn  
Jh 17,9-19; Kl 2,8-15 

28. Reede Kiidetud olgu Jumal, kes läkitas oma ingli ja 
päästis oma sulased, kes lootsid tema peale.  Tn 3,28  
Ennäe, Issanda ingel seisis seal ning valgus helkis van-
gikongis. Ingel lõi Peetrust vastu külge, äratas ta üles ja 
ütles: “Tõuse kiiresti!” Ja Peetruse ahelad langesid käte 
ümbert maha.  Ap 12,7  
Usu vägi ja jõud on ilmne seal, kus variseb väline julgeolek. 
Julgeolek ei kindlusta sisemist elu. Ümberpöördult aga an-
nab sisemine veendumus tuge ka välise ebakindluse aega-
del.  Konrad Veem  
1Pt 2,1-10; Kl 2,16-19 

29. Laupäev Kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmu-
tatud Issanda käsivars?  Js 53,1  
Paulus kirjutab: „Palvetage ühtlasi ka meie eest, et Ju-
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mal avaks meile sõna ukse kuulutada Kristuse saladust.“ 
 Kl 4,3  
Meie, külvajad, oleme tulejad ja minejad, aga Jumal jääb. 
Küll Tema inglid, kes ükskord lõikust kokku panevad, ka 
selle järele valvavad, et külvatud ivake raisku ei lähe. 
 Harri Haamer  
Ap 8,26-39; Kl 2,20-23 

3. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV 
(MISERICORDIAS DOMINI) 
Kristus ütleb: „Mina olen hea karjane. Minu lambad kuule-
vad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle 
ning ma annan neile igavese elu.“  Jh 10,11.27.28  
Jh 10,11-16(27-30); 1Pt 2,21b-25; Ps 23 
Jutlus: Hs 34,1-2(3-9)10-16.31 

30. Pühapäev Jumal tuletas meid meelde meie alanduses, 
sest tema heldus kestab igavesti.  Ps 136,23  
Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. 
 Jh 8,36  
Kes on mu ees? Kes on mu taga? Kes on mu all? Jumal ja 
Issand. Kes on mu kohal? Vägevad kolm, Isa ja Poeg ja rahu 
Vaim.  Keldi palve 
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MAI 

Kuu loosung: Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga mait-
sestatud.  Kl 4,6 

1. Esmaspäev Vaata, otsekui savi potissepa käes, nõnda 
olete teie minu käes.  Jr 18,6  
Meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade 
tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile 
seadnud.  Ef 2,10  
Jumalal on kerge juhtida neid, kes end täielikult Temale üle 
annavad.  Charles de Foucauld  
Jh 10,1-10; Kl 3,1-4 

2. Teisipäev Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake 
rõhutut!  Js 1,17  
Paulus kirjutab: „Ma palun Isa, et Kristus usu kaudu 
elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinni-
tatud armastuses.“  Ef 3,16.17  
Jumal, olen palju head tegemata jätnud. Sinu armastuse ja 
rahuriigi nähtavaks ning tuntavaks tegemisel ole liiga harva 
kaasa aidanud. Aga ma usaldan Sind, Sa oled halastaja Ju-
mal. Pööra end uuesti minu poole ja andesta mulle, tee mind 
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tugevaks ja kasvata mind heategemises.  Erich Legler  
Mt 9,35-10,1(2-4)5-7; Kl 3,5-11 

3. Kolmapäev Inimsüdames on palju kavatsusi, aga Is-
sanda nõu saab teoks.  Õp 19,21  
Seepärast tuleb meil palju hoolsamini panna tähele seda, 
mida me oleme kuulnud, et meid kõrvale ei uhutaks.   Hb 2,1  
Armas Jeesus, avita Sinu Sõna hästi kuulda, meelt ja mõt-
teid valmista, palved armust vastu võta! Sinu Vaim meid 
valgustagu, maa pealt taeva juhatagu! 
 KLPR 199:1. Tobias Clausnitzer  
Jh 17,20-26; Kl 3,12-17 

3. mai 1728 - algas loosungite väljajagamine Herrnhutis 

4. Neljapäev Ma panen su ülemuseks rahu ning su sundi-
jaks õiguse.  Js 60,17  
Ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, 
leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu, 
teeskluseta. Rahutegijaile külvatakse rahus õiguse vilja. 
 Jk 3,17-18  
Kes vägivalla vaimule ära ütleb ja rahu vaimule teed teeb, 
see võib olla veendunud, et Jumal teeb vähesest palju. 
 Martin Niemöller  
Ef 4,(8-10)11-16; Kl 3,18-4,1 

5. Reede Ära tee oma südant kõvaks ja ära sule kätt oma 
vaese venna eest.  5Ms 15,7  
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Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma 
venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema 
eest - kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? 
 1Jh 3,17  
Kui igaüks tahaks aidata teist, oleksid kõik inimesed aida-
tud.  Marie von Ebner-Eschenbach  
Mt 26,30-35; Kl 4,2-6 

6. Laupäev Vaata, ei tuku ega jää magama see, kes Iisra-
eli hoiab.  Ps 121,4  
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt 
teie eest!  1Pt 5,7  
Oh Jumal, juhi meid turvaliselt läbi aegade, aga kõigepealt 
juhi meid Sinu juurde!  Dietrich Bonhoeffer  
Jh 14,1-6; Kl 4,7-18 

4. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (JUBILATE) 
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möö-
dunud, vaata, uus on sündinud.  2Kr 5,17  
Jh 15,1-8; 1Jh 5,1-4; Ps 19 
Jutlus: Jh 16,16(17-19)20-23a 

7. Pühapäev Minu suu on täis sinu kiitust ja su ülevust 
kogu päeva.  Ps 71,8  
Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige 
eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kris-
tuses!  1Ts 5,16-18  
Jeesus elab, Jeesus elab, surm on surmatud! Laul las kõlab, 
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laul las kõlab hõisaku kõik suud: Jeesus saanud Kuningaks, 
kõiges kõige käskijaks! Rõõmustage, rõõmustage, kes Ta 
alamaks!  KLPR 119:2. Andres Põder 

8. Esmaspäev Ei ma sure, vaid jään elama, ja jutustan 
Issanda tegusid.  Ps 118,17  
Kui nad olid neile palju hoope andnud, heitsid nad apost-
lid vangi ja käskisid vangivalvurit neid hoolsalt valvata. 
Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid Ju-
malat kiites, ning vangid kuulasid neid.  Ap 16,23.25  
Miks kardad sa siis risti kanda ja kannatada, kui sa seeläbi 
Jumala riiki tuled?  Thomas Kempisest  
1Ms 1,6-8; Jl 1,1-20 

9. Teisipäev Kuigi ma kirjutan temale väga palju oma 
seadusi, peetakse neid võõraks asjaks.  Ho 8,12  
Paulus kirjutab: „Ma imestan, et teie nii ruttu pöördute 
ära temast, kes teid Kristuse armu kaudu on kutsunud, 
mingi teistsuguse evangeeliumi poole.“  Gl 1,6  
Paljudel inimestel pole midagi selle vastu, kui Piibel neile 
häda ja viletsuse ajal lohutust jagab, aga neil ei tule meelde-
gi kasutada seda nõuandjana oma igapäevases elus. 
 Charles Haddon Spurgeon  
1Ms 1,9-13; Jl 2,1-11 

10. Kolmapäev Kes kehva pilkab, teotab tema Loojat, ei 
jää karistuseta, kes tunneb rõõmu teise õnnetusest. 
 Õp 17,5  
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Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põl-
gaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad 
alati minu Isa palet, kes on taevas.  Mt 18,10  
Ärge andke inimestele üksnes oma hoolitsust, andke neile 
oma süda.  Ema Teresa  
1Ms 1,14-19; Jl 2,12-17 

11. Neljapäev Sina oled mu ootus, Issand Jumal. Sa oled 
mu kindel lootus mu noorpõlvest.  Ps 71,5  
Sellepärast me ei loidu, vaid kuigi meie väline inimene 
kõduneb, uueneb sisemine inimene ometi päev-päevalt. 
 2Kr 4,16  
Igal hommikul arm on uus, miks siis muretsen mina? Lõp-
penud pole Ta halastus, süda hõiska ja kiida! 
 Lina Sandell-Berg  
1Ms 1,20-23; Jl 2,18-27 

12. Reede Kuulge, kõik rahvad, pane tähele, maa ja kõik, 
mis seda täidab! Olgu Issand Jumal tunnistajaks teie 
vastu.  Mi 1,2  
Jeesus ütles jüngritele: “Minge kõike maailma, kuuluta-
ge evangeeliumi kogu loodule!  Mk 16,15  
Tempel võib rusudeks variseda ja tema kivid võivad olla 
laiali kantud, aga see, mis selles templis on kuulutatud ei 
tohi ega saagi hävida. See pole sõna, mille inimesed on välja 
mõtelnud, vaid see on sõna, mille Jumal on inimestele and-
nud.  Harri haamer  
1Ms 1,24-31; Jl 3,1-5 
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13. Laupäev Jälle kuuldakse lustihäält ja rõõmuhäält, 
peigmehe häält ja pruudi häält, nende häält, kes ütle-
vad: “Tänage vägede Issandat, sest Issand on hea, sest 
tema heldus kestab igavesti!”  Jr 33,11  
Ristija Johannes ütles: “Peigmehe sõber on väga rõõmus 
peigmehe hääle üle. Nii on nüüd ka minu rõõm saanud 
täielikuks.”  Jh 3,29  
“Trööstige mu kurba rahvast!” hüüab Isa helde hääl. Julgus-
tage argu vahvast’, kellel haige hing ja meel, kes siin nuttes 
kaebavad, patu ikkes ägavad. Kuulutage päästet neile, tänu-
likud on nad teile!  KLPR 145:1. Johann G. Olearius  
1Ms 2,1-3; Jl 4,1-21 

5. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (CANTATE) 
Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. Ps 98,1  
Mt 11,25-30; Kl 3,12-17; Ps 45 
Jutlus: Mt 21,14-17(18-22) 

14. Pühapäev Mina võtan teid enesele rahvaks ja olen tei-
le Jumalaks.  2Ms 6,7  
Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: 
meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. 
 1Jh 3,1  
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 
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15. Esmaspäev Sina, Issand, ära keela mulle oma halas-
tust; sinu arm ja su ustavus hoidku mind alati!  Ps 40,12  
Rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim 
ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Is-
sanda Jeesuse Kristuse tulemiseks! Ustav on see, kes teid 
kutsub; küll tema teebki seda.  1Ts 5,23-24  
Issand, Sinu juures olen kindel. Tean oma tulevikust vähe, 
kuid usaldan Sind. Anna, mis mulle hea, võta, mis mulle 
kahjuks.  John Henry Newman  
2Ms 15,(1-11)19-21; Ap 1,1-14 

16. Teisipäev “Viletsate rõhumise, vaeste ägamise pärast 
tõusen ma nüüd üles,” ütleb Issand, “ma toon pääste sel-
lele, kes hingeldab.”  Ps 12,6  
Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalitui-
le, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd?  Lk 18,7  
Kui keegi mõtleb, et ta ei taha kauem koos Jumalaga minna, 
kuna see on liiga raske, siis Jumala lähedus, ustavus, Jumala 
tugevus saab meile troostiks ja abiks. Alles siis mõistame 
Jumalat ja kristliku elu mõtet õigesti.  Dietrich Bonhoeffer  
1Sm 16,14-23; Ap 1,15-26 

17. Kolmapäev Vaata, Issand on kuulutanud maa ääreni: 
Öelge Siioni tütrele: Vaata, su pääste tuleb!  Js 62,11  
Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses 
“jah”.  2Kr 1,20  
Su peale üksnes, Jeesuke, siin maa peal mina loodan. Sa 
oled rõõmuks minule, kust mujalt rõõmu ootan? Ei ol-
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nud enne kedagi, ei ole nüüdki ühtegi, kes mind võiks 
hädas aidata. Sind palun ma, mu lootus, Jeesus, avita! 
 ULR 403:1. Johann Schneesing  
Rm 15,14-21; Ap 2,1-13 

18. Neljapäev Naine nägi, et puust oli hea süüa, ja see tegi 
ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusväärne, sest see 
pidi targaks tegema.  1Ms 3,6  
Mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, aga 
kaotaks iseenese või teeks enesele kahju?  Lk 9,25  
Ma vaene muld, kes pattu teinud, siin seisan, Jumal, 
Sinu ees. Ma olen kurja tee peal käinud, oh ära nuhtle 
viha sees! Oh halasta, oh halasta, mu Halastaja, armuga! 
 ULR 287:1. Christoph Tieze  
1Kr 14,6-9.15-19; Ap 2,14-28 

19. Reede Jumal mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga 
tehakse, kes annab leiba näljastele.  Ps 146,7  
Jüngrid ütlesid Jeesusele: “Meil ei ole siin rohkem kui 
vaid viis leiba ja kaks kala.” Aga tema ütles: “Tooge 
need mulle siia!”  Mt 14,17-18  
Jumal ise on juhtinud su jalgu ja hoidnud su teerada. Ikka ja 
jälle on ta sind täitnud heaga ja pole oma heldusega kokku 
hoidnud. Ära siis ole nüüd hirmul ja ära kõhkle iga sammu 
pärast. Jumal, kes sind siiani saatis, tuleb kaasa ka tulevik-
ku!  Wolfram Böhme  
Ilm 5,6-14; Ap 2,29-36 
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20. Laupäev Kas Issanda käsi on jäänud lühemaks? 
 4Ms 11,23  
Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud. 
 Rm 4,21  
Kord hakkame häbenema mitte oma lootusi, vaid oma kart-
likku lootusetust, mis ei usaldanud Jumalat ega julgenud 
kinni haarata Tema antud tõotustest.  Dietrich Bonhoeffer  
Jh 6,(60-62)63-69; Ap 2,37-41 

Misjoniohvri nädal 

6. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (ROGATE) 
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet 
ega ole mult ära võtnud oma heldust!  Ps 66,20  
Jh 16,23b-28(29-32)33; 1Tm 2,1-6a; Ps 30 
Jutlus: Lk 11,5-13 

21. Pühapäev Issand ütles Saalomonile: “Palu, mida ma 
sulle peaksin andma!” Saalomon vastas: „Anna seepärast 
oma sulasele sõnakuulelik süda, et ta võiks su rahvale ko-
hut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel.“  1Kn 3,5.9  
Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Ju-
malalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja 
talle antakse.  Jk 1,5  
Jeesus, kes Sa Isa juurde läksid taeva elama, saada oma Vaimu 
mulle, igatsedes ootan ma. Olgu Tema trööstijaks, kes mind 
targalt õpetaks jääma Sõna alusele, usu kindla kalju peale.  
KLPR 126:3. Mauritus Kramer 
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22. Esmaspäev Kündke enestele uudismaad ja ärge kül-
vake kibuvitste sekka!  Jr 4,3  
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  
See on üks moodsa aja häda: mida rohkem on inimestel te-
gemist selles maailmas, seda vähemtähtsaks saab neile Ju-
mala kuningriik.  Harri Haamer  
Mk 1,32-39; Ap 2,42-47 

23. Teisipäev Kes põlgab oma ligimest, teeb pattu, aga 
kes halastab hädaliste peale, on õnnis.  Õp 14,21  
Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid 
taotlege alati head üksteisele ja kõikidele!  1Ts 5,15  
Iga kristlane on Jeesuse Kristuse saadik maailmas. Sa esin-
dad oma Kuningat. Ära unusta seda iialgi ja käitu selle vää-
riliselt!  Eva von Tiele-Winckler  
Lk 18,1-8; Ap 3,1-10 

24. Kolmapäev Tea, et Issand, su Jumal, on Jumal, ustav 
Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandenda 
põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske pea-
vad.  5Ms 7,9  
Igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist 
Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. 
 Jh 17,3  
Kui jääd vaatama maailma, muutud vaevatuks. Kui jääd 
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vaatama enesele, satud masendusse. Kui vaatad Kristusele, 
jõuad hingamisse.  Corrie ten Boom  
Mk 9,14-29; Ap 3,11-26 

KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA 
Kristus ütleb: „Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma 
tõmban kõik enese juurde.“  Jh 12,32  
Lk 24,(44-49)50-53; Ap 1,3-4(5-7)8-11; Ps 47 
Jutlus: 1Kn 8,22-24.26-28 

25. Neljapäev Kaugelolijad tulevad ning ehitavad Issan-
da templit.  Sk 6,15  
Hananias palvetas: “Issand, ma olen paljudelt kuulnud 
sellest Saulusest, kui palju kurja ta on teinud sinu püha-
dele Jeruusalemmas.“ Aga Issand ütles talle: “Mine, sest 
tema on mul valitud tööriist minu nime kandma rahvas-
te ja kuningate ja Iisraeli laste ette.”  Ap 9,13.15  
Tänan Sind, Issand, et Sinust lähtuv kõikvõimas armastus 
muudab inimsüdamed ja -suhted Sinu nime kiituseks. 
 Osvald Reier 

26. Reede Jumal üksinda laotab taevaid ja kõnnib mere 
lainete peal. Tema teeb Vankri-, Varda- ja Sõelatähed ja 
lõunapoolsed tähtkujud.  Ii 9,8.9  
Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere 
ja vete allikad!  Ilm 14,7  
Suur on Issand ja suur on Tema vägi, Tema tarkus on otsa-
tu. Kiitke Teda taevad, päike, kuu ja planeedid igaüks oma 
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keeles! Sina, mu hing, laula Issanda auks kuni sul on elu! 
 Johannes Kepler  
Jh 18,33-38; Ap 4,1-12 

27. Laupäev Issand ütles: “Ma ei nea enam maad inime-
se pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad ta 
lapsepõlvest peale.”  1Ms 8,21  
Te teate, et Jumala Poeg on ilmunud patte ära kandma 
ning temas endas ei ole pattu.  1Jh 3,5  
Meid Sa võtsid, meid Sa võtsid päästa võla seest, surma tõt-
sid, surma tõtsid ise meie eest. Ise kohtumõistja Sa andsid 
ennast nuhelda, et nii meie, et nii meie õigeks saaksime. 
 KLPR 296:4. Vennastekoguduse 
 lauluraamatu järgi Jakob Tamm 
Ilm 4,1-11; Ap 4,13-22 

Ülemaailmne palvenädal kristlaste ühtsuse eest
(oikumeeniline palvenädal) 

7. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (EXAUDI) 
Kristus ütleb: „Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma 
tõmban kõik enese juurde.“  Jh 12,32  
Jh 15,26-16,4; Ef 3,14-21; Ps 27 
Jutlus: Jh 7,37-39 

28. Pühapäev Issand, Sina oled seda näinud, sest sina 
näed vaeva ja meelekibedust, et tasuda oma käega. 
 Ps 10,14  
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Jeesus võttis rahvahulgad vastu ning rääkis neile Juma-
la riigist ja parandas need, kel tervekstegemist vaja. 
 Lk 9,11  
Suures mures laskusin põlvili ja hüüdsin Jumalat, keda ma 
veel ei tundnud ega uskunud, et Ta päästaks mind sellest 
õnnetust olukorrast. Kui olin alles põlvedel, võttis Ta mind 
äkki kuulda. Sest nagu käega olid kõik mu kahtlused mine-
ma pühitud. Mu süda kinnitati Jumala armus, mis on Jeesu-
ses Kristuses.  August Hermann Francke 

29. Esmaspäev Sina, Issand, õnnistad õiget; sa ehid teda 
oma hea meelega kui kaitsevarjuga.  Ps 5,13  
Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust 
saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!  Hb 4,16  
Issand Jumal, taevane Isa, Sina andsid oma Poja hirmu ja 
ahastuse sisse, et meile tuleks Tema läbi rahu. Aita meid, et 
ainult Temale rajaksime oma usujulguse ja nõnda leiaksime 
rahu oma hingele.  Henric Schartau  
Hs 11,14-20; Ap 4,23-31 

30. Teisipäev Mina, Issand, olen õigusega sind kutsunud, 
ma panen sinu avama pimedate silmi, vabastama vange 
vangistusest, pimeduses istujaid vangikojast.  Js 42,6.7  
Pidage meeles vange, nagu te oleksite kaasvangid, ja 
kurja kannatajaid, sest ka teie olete alles maises ihus. 
 Hb 13,3  
Issand Jumal, ava meie silmad vaatama maailma sellisena 
nagu Sina seda näed. Paljud otsivad Sind, kõik me vajame 
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Sind. Mõned kobavad pimeduses Sind leidmata. Läheta 
oma saadik viima häid uudiseid kõikjale!  Jaako Haavisto  
1Jh 4,1-6; Ap 4,32-37 

31. Kolmapäev Mu silmad on alati Issanda poole, sest 
tema tõmbab mu jalad võrgust välja.  Ps 25,15  
Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest 
Issanda tulemine on lähedal!  Jk 5,8  
Jumala elavakstegev arm uuendagu sind iga päev Püha Vai-
mu kaudu. Järgigu teised oma seisukohti. Sina järgi Issan-
dat!  Urho Muroma  
Js 32,11-18; Ap 5, 1-11 
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JUUNI 

Kuu loosung: Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese 
sõna.  Ap 5,29 

1. Neljapäev Taavet ütles Issandale: “Seda tehes olen ma 
teinud suure patu. Aga nüüd, Issand, anna siiski andeks 
oma sulase süü!”  2Sm 24,10 
Nõnda, ma ütlen teile, tõuseb rõõm Jumala inglite ees 
ühe patuse pärast, kes meelt parandab.  Lk 15,10  
Halastaja Isa, luba meil paluda lakkamatult oma ligimese 
eest – kaotsiläinule leidmist, leitule jäämist Sinu armusse. 
Tee meid oma kaastöölisteks lepitussõnumi kuulutamisel. 
Ärgu mingu kedagi kaduma, ärgu raugegu rõõm ühe patuse 
päästmisest seni, kuni on üks kari ja üks karjane. 
 Ove Sander  
Ap 1,12-26; Ap 5,12-16 

2. Reede Oma kitsikuse ajal ma otsin Issandat; mu käsi 
on öösel välja sirutatud ega väsi.  Ps 77,3  
Issand aga suunaku teie südamed Jumala armastuse ja 
Kristuse kannatlikkuse poole!  2Ts 3,5  
Kui minevik koormana meie peal lasub, kui olevik meid 
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ahistab, kui tulevik meile muret teeb, siis tõstame oma sil-
mad üles Sinu poole. Anna meile märku oma kohalolekust, 
Issand, selles segaduses, mis valitseb maailmas ja meie 
elus! Me palume, et Sa kinnitaksid meie südamesse oma 
tõotused, et need meid igal päeval juhataksid ja meile jõudu 
annaksid.  Helmut Gollwitzer  
Ef 1,15-23; Ap 5,17-33 

3. Laupäev Igal hommikul ta äratab mu kõrva, et ma 
kuuleksin õpilaste kombel.  Js 50,4  
Üks jumalakartlik naine, Lüüdia nimi, purpurimüüja 
Tüatiira linnast, kuulas, ning Issand avas tema südame, 
nii et ta pani tähele, mida Paulus rääkis.  Ap 16,14  
Armas Jumal, lase meil Sinu kallist Sõna tänulikult vastu 
võtta. Lase meil oma armu läbi Sinu Poega, meie Issandat 
Jeesust Kristust, ikka paremini ära tunda ja Teda ikka 
kindlamini usaldada. Hoia meid pidevalt Sinu päästva Sõna 
tunnistamises meie elu otsani.  Martin Luther  
Jh 16,5-15; Ap 5,34-42 

1. NELIPÜHA 
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb 
vägede Issand.  Sk 4,6  
Jh 14,23-27; Ap 2,1-18; Ps 118,1-14 
Jutlus: Jh 16,5-15 

4. Pühapäev Mina olen Issand, su Jumal, Egiptusemaalt 
alates; sa ei tohi tunda minu kõrval muud jumalat ja ei 
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ole muud päästjat kui mina.  Ho 13,4  
Sellest me tunneme, et me püsime temas ja tema meis, 
et ta on andnud meile osa oma Vaimust. Ja me oleme 
näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja maailma 
Päästjaks.  1Jh 4,13-14  
Tule, Püha Vaim, ja süüta meie südamed armastusega Sinu 
vastu. Tule, väe Vaim, ja puuduta meie hinge, et see janu-
neks Sinu järele.  Gerhard Tersteegen 

2. NELIPÜHA 
Mt 16,13-19; 1Kr 12,4-11; Ps 118,15-29 
Jutlus: 1Ms 11,1-9 

5. Esmaspäev Issand Jumal on mulle andnud õpetatud 
keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda 
sõnaga.  Js 50,4  
Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudak-
sime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgus-
tusega, millega Jumal meid endid julgustab.  2Kr 1,4  
Kas sa tead, et Jeesus on su lähedal? See teadmine annaks 
sulle julgust edasi minna. Kasuta seda teadmist, et tugevaks 
saada.  Eenok Haamer 

6. Teisipäev Issand, tee minuga oma nime kohaselt, sest 
sinu heldus on hea: kisu mind välja!  Ps 109,21  
Kui Poeg alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale 
ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. 
 Lk 15,20  
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Ei ole tarvis Teda väe varal tõmmata: Ta tunneb teie häda ja 
tahab aidata. Ta tuleb, tuleb ise, ja on täis halastust, Ta iialgi 
ei väsi teil’ andes õnnistust.  ULR 114:7. Paul Gerhardt  
1Kr 14,1-5.27-40; Ap 6,1-7 

7. Kolmapäev Õiged rõõmutsevad ja hõiskavad Jumala 
palge ees ning ilutsevad rõõmu pärast.  Ps 68,4  
Jumala riik on õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus. 
 Rm 14,17  
Vaim, rõõmustaja oled, ei salli kurvastust. Sa trööstijana tu-
led ja saadad valgustust. Kui sagedasti Sa ju oled rõõmusta-
nud ja kallilt kosutanud meid elusõnaga. 
 KLPR 129:4. Paul Gerhardt  
Ef 3,11-14; Ap 6,8-15 

8. Neljapäev Kiida, mu hing, Issandat, Tema annab an-
deks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. 
 Ps 103,2.3  
Jalutu hüppas püsti, seisis ja kõndis ning läks koos 
Peetruse ja Johannesega pühakotta sisse, käies ja 
hüpeldes ning Jumalat kiites.  Ap 3,8  
Isaliku armuga minu peale vaata, mina olen rõõmuta, rõõ-
mu mulle saada! Kannata minuga, tee, et hinge haavad jälle 
terveks saavad!  ULR 383:2. Johann Georg Albinus  
2Kr 3,2-8(9); Ap 7,1-16 

9. Reede Nad rõõmustavad sinu ees otsekui lõikusajal ol-
lakse rõõmsad, otsekui saaki jagades hõisatakse.  Js 9,2  
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Usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öel-
nud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli 
neil ühine.  Ap 4,32  
Oleme kutsutud oma elu teistega jagama. Me oleme iga-
viku perekonna lapsed, kel pole raske mõista, et isegi elu 
kaotades võib selle võita. See mõistmine annab uut jõudu 
elamiseks, tööks ja armastuseks.  Joosep Tammo  
Gl 3,1-5; Ap 7,17-29 

10. Laupäev Sina oled mu Issand, ei mul ole head ilma 
sinuta.  Ps 16,2  
Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole, 
ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise 
võiduhinna poole Kristuses Jeesuses.  Fl 3,13-14  
Sa tunned, et ei ole suuteline elama laitmatuna. Su puudulik-
kus vaevab sind. Ära heida meelt, vaid palu: “Issand Jeesus, 
aita mind homme olla parem, kui olin täna!” Ära jää kurtma 
oma vigade juurde, vaid mine edasi.  Eenok Haamer  
Ap 18,1-11; Ap 7,30-43 

KOLMAINUPÜHA (TRINITATIS) 
Püha, püha, püha on vägede Issand!
Kogu maailm on täis tema au!  Js 6,3  
Jh 3,1-8(9-15); Rm 11,(32)33-36; Ps 29 
Jutlus: Js 6,1-13 

11. Pühapäev Ta läkitab oma ütlused maa peale, rutusti 
jookseb tema sõna.  Ps 147,15  
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Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te pea-
te olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juu-
da- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.  Ap 1,8  
Mis ilma tarkus iganes ei suuda seletada, meil seda taeva 
selguses arm võtab seletada: et Jumal üksi kuningas, kes 
ilmal´ käsku annab, kes meie peale halastas, meid käte peal 
veel kannab. Üks Jumal ja kolmainus!  
 ULR 289:1. Paul Gerhardt 

12. Esmaspäev Mina, mina olen see, kes teid trööstib! 
Kes oled sina, et sa kardad surelikke inimesi?  Js 51,12  
Ärge kohkuge, vaid pühitsege Issandat Kristust oma 
südames.  1Pt 3,14-15  
Armsad vennad, ka meie oleme seda saanud Kristuselt, 
mida me kuulutame. Tehkem seda kartuseta, kuigi on või-
delda raskustega, vastupanuga ja pilkega. Kuulutagem 
rõõmsalt ja julgelt, mida Kristus on Kolgatal teinud meie ja 
kõige rahva heaks. Et veel on paganate armuaeg, päevaaeg 
ja vabadus evangeeliumi kuulutamiseks, siis olgem vaprad 
tõsises kuulutamistöös.  Jüri Leidtorff  
2Ms 3,13-20; Ap 7,44-53 

13. Teisipäev Ometi pöörduksin ma Jumala poole ja viik-
sin oma asja Jumala ette, kes teeb suuri ja uurimatuid 
asju, arvutuid imetegusid.  Ii 5,8-9  
Haige vastas Jeesusele: “Isand, mul ei ole kedagi, kes 
mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellal kui 
mina olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind.” 
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Jeesus ütles talle: “Tõuse üles, võta oma kanderaam ja 
kõnni!”  Jh 5,7-8  
Ei ole vaja teha ennast tugevamaks, kui me tegelikult ole-
me, ei ole vaja teha ennast usklikumaks, kui me tegelikult 
oleme. Jumalale võime julgelt tunnistada kogu häda, kogu 
mure, mis meil hingel on.  Joel Luhamets  
Js 43,8-13; Ap 7,54-8,3 

14. Kolmapäev Issand ütleb: “Ta hüüab mind appi ja ma 
vastan temale.”  Ps 91,15  
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  
Jumal ise jõudu annab armust sinu palvele, Vaim su palve 
üles kannab - usu kindlalt sellesse! On su jõud ka väikene, 
sinu palve nõdruke, siiski Jumal kuuleb seda, ei sul maksa 
muretseda!  KLPR 315:2. Johann Rist  
Ap 17,(16)22-34; Ap 8,4-25 

15. Neljapäev Me ei ütle enam oma kätetööle: “Meie ju-
mal!”.  Ho 14,4  
Kõik on teie päralt, teie olete aga Kristuse päralt ja 
Kristus on Jumala päralt.  1Kr 3,22-23  
Arm, kes Sa siin kannatasid mu eest surma ahastust, Arm, kes 
nõnda valmistasid mulle rõõmu, õnnistust: Arm, Su päralt 
olen ma elades ja surres ka.  KLPR 262:4. Johann Scheffler  
Ef 4,1-7; Ap 8,26-40 
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16. Reede Rõõmustage koos Jeruusalemmaga ja hõisake 
tema pärast kõik, kes teda armastate! Olge väga rõõm-
sad koos temaga kõik, kes te tema pärast leinasite. 
 Js 66,10  
Siis säravad õiged nagu päike oma Isa Kuningriigis. 
 Mt 13,43  
Kui viimaks paradiisi jõuan ma mu maiselt vaevateelt, 
siis kuulutada tahan rõõmuga, mis saand ma Jeesuselt. Tal 
halleluuja laulan, kes on nii helde, truu ja hosianna hõiskab 
mu väsimatu suu.  KLPR 175:5. Johannes Matthäus Meyfart  
2Pt 1,16-21; Ap 9,1-9 

17. Laupäev „Mispärast riidlete minuga? Teie kõik olete 
astunud üles mu vastu,“ ütleb Issand.  Jr 2,29  
Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on 
vaja.  Lk 19,42 
Leidub ka neid, ja pealgi enamuses, kes, toetudes oma kä-
sivarrele ja oma võimetele, on Jumala lükanud kuhugi ko-
likambrisse, Teda mitte tunnustades oma õnnelikus elus. 
Õnnetuste, raskuste puhul aga toovad nad Ta sealt välja ja 
hakkavad kohut mõistma Tema üle, miks Ta pole teinud 
nende soovide järele. On aga ka neid, kes tõsiselt me suurt 
Jumalat kummardavad ja austavad igal ajal. Kas kuulume 
nende viimaste hulka?  Jüri Leidtorff  
Jh 14,7-14; Ap 9,10-19a 

17. juuni 1722 - Herrnhuti asula ehitustööde algus 
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1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kristus ütleb jüngritele: „Kes teid kuulda võtab, see võtab 
kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale 
minu.“ Lk 10,16 
Lk 16,19-31; 1Jh 4,16b-21; Ps 13 
Jutlus: Jh 5,39-47 

18. Pühapäev Issand ütleb: “Et ta minusse on kiindunud, 
siis ma päästan tema.”  Ps 91,14  
Kes võidab, selle teen ma sambaks oma Jumala temp-
lis ja enam iialgi ei lähe ta sealt välja, ning ma kirjutan 
tema peale oma Jumala nime.  Ilm 3,12  
Kallis on Su püha nimi meile, Sinu rahvale. Selles nimes 
peitub ime õnnistuseks kõigile. Maa ja taevas hüüdvad Sul-
le: kiitus olgu Jumalale!  KLPR 349:3. Joachim Neander 

19. Esmaspäev Vaata, targad on põlanud Issanda sõna - 
mis tarkust võib neil olla?  Jr 8,9  
Teie usk ei olek inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. 
 1Kr 2,5  
Tee elavale kristlikule usule, samuti tee usule surnute üles-
tõusmisse läheb sealtkaudu, kus laseme Jumalal olla Jumal 
ja kus laseme Jumalal tegutseda Jumalana – Tema imelises 
väes, Tema armus ning armastuses.  Rudolf Kiviranna  
Ap 4,(1-3)8-21; Ap 9,19b-31 

20. Teisipäev Mu Jumal, mu hing on rõhutud mu 
sees! Seepärast ma tuletan sind meelde. Ps 42,7  
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Jeesus ütleb: “Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie 
juurde.”  Jh 14,18  
Ole minu ligi, Õnnistegija! Kui hing hädas hirmu tunneb, 
kartja usku kinnita! Sinu peale loodan, elus, surmas Sinult 
abi ootan.  KLPR 283:1. Gustav Haller  
2Kr 1,23-2,4; Ap 9,32-43 

21. Kolmapäev Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha 
jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. 
 Ps 22,2  
Seetõttu, et Kristus ise on kannatanud kiusatuna, võib ta 
aidata neid, keda kiusatakse.  Hb 2,18  
Kõik Jumala teed algavad suures nõtruses ja lõpevad suures 
aus.  Martin Luther  
Hs 3,22-27; Ap 10,1-23a 

22. Neljapäev Kui sa oled söönud ja su kõht on täis saa-
nud, siis hoia, et sa ei unusta Issandat.  5Ms 6,11-12  
Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud 
- tehke seda Jumala austamiseks!  1Kr 10,31  
Mis siin maailmas oleme ja mis meil osaks saand, Sa oled, Isa, 
üksine meid seega õnnistand.  KLPR 387:3. Paul Gerhardt  
Jh 21,15-19; Ap 10,23b-33 

23. Reede Issand, ole meie käsivars igal hommikul, ole 
meie abi kitsikuse ajal.  Js 33,2  
Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata 
palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, te-
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male olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igave-
sest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni!  Ef 3,20-21  
Kus on Jumal, seal võib ka ämblikuvõrk saada tugevaks ja 
kaitsvaks müüriks. Kus aga Jumalat pole, võib müür osutu-
da ämblikuvõrguks.  Osvald Tärk  
Jr 20,7-11; Ap 10,34-48 

RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV - JAANIPÄEV 
Ristija Johannese tunnistus Jeesusest: „Tema peab kasvama, 
aga mina pean kahanema.“  Jh 3,30  
Lk 1,57-67(68-75)76-80; Ap 19,1-7; Ap 11,1-18 
Jutlus: Jh 3,22-30 

24. Laupäev Jumal, ära ole nii vait, ära vaiki! Ära jää 
vagusi, mu Jumal! Sest vaata, su vaenlased möllavad ja 
su vihkajad ajavad pea püsti.  Ps 83,2-3  
Sakarias ütles: “Iisraeli Jumal on vande andnud, et ta 
laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, kartmatult teeni-
da teda vagaduses ja õigluses tema ees kõik meie elupäe-
vad.”  Lk 1,73-75  
Usaldada tuleb ainult Jumalat ja head tuleb oodata ja loota 
üksnes Temalt, kes Ta annab meile ihu, elu, süüa, juua, ülal-
pidamise, tervise, kaitse, rahu ja kõik vajalikud, nii ajalikud 
kui igavesed hüved; samuti hoiab Ta meid õnnetuse eest, ja 
kui meiega midagi juhtub, päästab Ta meid ja aitab hädast 
välja, nii et Jumal üksi on see, kellelt kõike head vastu võe-
takse ja kelles me pääseme kõigist õnnetustest.  
 Martin Luther 
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2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kristus ütleb: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud 
ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!“  Mt 11,28  
Lk 14,(15)16-24; Ef 2,17-22; Ps 28 
Jutlus: Mt 22,1-14 

25. Pühapäev Joosep trööstis ning rahustas oma vendi. 
 1Ms 50,21  
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina 
kuri heaga!  Rm 12,21  
Meie suhtumine peab kajastama Kristuse suhtumist. Kui 
nad on vaenulikud, vastame neile leebusega. Kui nad viha-
selt süüdistavad meid milleski, vastame rahulike sõnadega. 
Kui nad meile halba teevad, siis me palvetame nende eest. 
Vägivallale ja eksimustele saab vastata väga rahulikult ja 
leebelt.  Ignatius Antiookiast 

26. Esmaspäev Ära kisu ilmaski mu suust ära tõesõna. 
 Ps 119,43  
Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala 
saladuste majapidajaiks. Ent majapidajailt nõutakse, et 
nad oleksid ustavad. 1Kr 4,1-2  
Mõned ütlevad: “Jumal mõtleb, arvab nii või teisiti!” Ole 
ettevaatlik! Sind ei ole Jumal ju pannud oma erasekretäriks, 
kes sõnu Tema suust üles kirjutab. Ainult Piiblile toetudes 
saad teha järeldused. Seisa austusega oma Issanda ees. 
 Eenok Haamer  
Õp 9,1-10; Ap 11,19-30 
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27. Teisipäev Mina olen su valmistanud, sa oled mu sula-
ne: Iisrael, ma ei unusta sind!  Js 44,21  
Kas Jumal on oma rahva ära tõuganud? Mitte sugugi! 
 Rm 11,1  
Nii kindel on olla Ta kätes, kes loonud on taeva ja maa. Ta 
kannab ja hoolitseb kõiges – ei enam siis hukkuda saa. Kui 
viib Ta mind öödest ka läbi, ei üksinda jäta mind Ta. 
 Peeter Sink  
2Ms 2,11–15(16–22)23–25; Ap 12,1–17
 
28. Kolmapäev Taevad jutustavad Jumala au.  Ps 19,2  
Kohe, kui Jeesus veest välja tuli, nägi ta taevast avane-
vat ning Vaimu kui tuvi laskuvat tema peale. Ja taevast 
kostis hääl: “Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul 
hea meel!”  Mk 1,10-11  
Hõisake, taevad ja inglid, Au-Issandat kiitke! Patuste Pääst-
jale laulge ja rõõmsasti hüüdke: Issand on siin! Lõppenud 
häda ja piin! Paludes põlvili heitke! 
 KLPR 18A:1. Gerhard Tersteegen  
Jh 4,5-14(15-18); Ap 12,18-25 

29. Neljapäev Mina palvetan sinu poole, Issand, sulle 
meelepärasel ajal, oh Jumal. Oma suurest heldusest vas-
ta mulle, oma ustava abiga päästa mind!  Ps 69,14  
Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu! Kui 
kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule!  Jk 5,13  
Su ette tulen palvetades, mu Issand, vägev Jumal Sa, Su nime 
kiites, ülistades, Su abi eest Sind tänama. Sa oled armulikult 
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saatnud mind ikka aastast aastasse. Mu hing on Sinu peale 
lootnud ja ma ei jäänud hädasse.  KLPR 48:1. Alide Kolkla  
Mt 15,29-39; Ap 13,1-12 

30. Reede Iisraeli lapsed ütlesid Issandale: “Me oleme 
pattu teinud! Talita sina meiega, nagu see sinu silmis hea 
on, aga päästa meid praegu!”  Km 10,15  
Pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti ta-
kerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud 
võidujooksu!  Hb 12,1  
Issand, oma viha sees ära Sa mind nuhtle! Sest Su Poeg on 
vahemees, armu saatis mulle! Küll mul nüüd palju süüd, 
siiski armu anna, ära viha kanna! 
 ULR 383:1. Johann Georg Albinus  
Jh 6,37-40(41-46); Ap 13,13-25 
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JUULI 

Kuu loosung: Ma palun Jumalalt, et teie armastus veel roh-
kem ja rohkem kasvaks selges tunnetamises ja kõiges taju-
mises.  Fl 1,9 

1. Laupäev Kui ma ütlesin: “Mu jalg vääratab”, siis sinu 
heldus, Issand, toetas mind.  Ps 94,18  
Paulus kirjutab: „Jumal on see, kes meid koos teiega on 
kinnitanud Kristusesse.“  2Kr 1,21  
Toeta siin mind tüdimuses, kui ma tahan nõrkeda! Kinnita 
mind kiusatuses, kui ma kipun langema. Minu jalge alla tal-
la patuväed Sa võimsasti! Jeesus, Sinu risti alla põgenen ma 
varjule.  KLPR 69:2-3. Hugo Viktor Karl Wühner  
Jn 2,1-11; Ap 13,26-43 

3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. 
 Lk 19,10  
Lk 15,1-3.11b-32; 1Tm 1,12-17; Ps 12 
Jutlus: Lk 15,1-7(8-10) 

2. Pühapäev Ära tee liiga oma ligimesele.  3Ms 19,13  
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Ärge tehke midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid 
pidage alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast. 
 Fl 2,3  
Võime oma töödest vaid siis rõõmu tunda, kui tunneme end 
Jumala kaastöölistena.  Joosep Tammo 

3. Esmaspäev Jeremija ütles: “Kui ma mõtlesin: Ma ei 
taha enam mõelda tema peale ega rääkida tema nimel, 
siis oli mu südames nagu põletav tuli.”  Jr 20,9  
Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me oleme 
näinud ja kuulnud.  Ap 4,20  
Evangelisatsioon ei võrdu propagandaga ega ka vaimse ko-
lonisatsiooniga. Tähtis on, et me oma varandust endale ei 
hoia, vaid edasi anname ka neile, kes seda soovivad. 
 Fanny de Sivers  
Lk 7,36-50; Ap 13,44-52 

4. Teisipäev Meenuta muistseid päevi, pane tähele aas-
taid põlvest põlve! Küsi oma isalt, et ta jutustaks sulle, 
oma vanadelt, et nad räägiksid sulle!  5Ms 32,7  
Jeesus kutsus lapsed enese juurde ja ütles: “Laske lap-
sed minu juurde tulla ja ärge keelake neid, sest selliste 
päralt on Jumala riik!”  Lk 18,16  
Kui pisike laps tuleb su juurde ja surub end usaldavalt sinu 
vastu, kas see ei peaks sindki julgustama Jeesuse juurde mi-
nema, et nõjatuda Tema najale?  Eenok Haamer  
Km 10,6-16; Ap 14,1-7 
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5. Kolmapäev Ma olen nõuks võtnud siiski Issandaga 
rääkida, kuigi olen põrm ja tuhk.  1Ms 18,27  
Jääge kindlasti palvesse.  Kl 4,2  
Eks see ole arm ja heldus Jumalaga kõnelda, et meil patustel 
on julgus Tema ette astuda? Eks Ta meid ju armasta: patud 
andeks annab Ta! Küll siis võime julged olla, palvele nüüd 
rõõmsalt tulla!  KLPR 315:1. Johann Rist  
Mi 7,7-9.18-20; Ap 14,8-20a 

6. Neljapäev Ka edaspidi olen ma seesama ja ükski ei 
päästa minu käest. Mina teen, ja kes saaks seda takista-
da?  Js 43,13  
Maarja ütles: “Ta on näidanud oma käsivarre kangust, 
ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt.” 
 Lk 1,51  
Jumal alustas sealt, kus kõik näis viljatu ja lootusetu, ning 
rajas oma rahva. Kas ei peaks see meid sügavalt oma usk-
matuse ja skeptitsismi üle järele mõtlema panema? 
 Joosep Tammo  
Mt 18,15-20; Ap 14,20b-28 

6. juuli 1415 - Jan Hus suri märtrina Konstanzis 

7. Reede Ainult tuuleõhk on inimlapsed, paljas vale on 
mehepojad; kaalule pandult on nemad kõik ühtekokku 
kergemad kui tuuleõhk.  Ps 62,10  
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. 
 Lk 19,10  
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Kogudus, sind ei ole saadetud maailma tühja juttu rääkima! 
Mõtle sellele, et sa tunned Jeesust, keda maailm vajab, ja 
Temast pead sa tunnistama.  Osvald Tärk  
Gl 3,6-14; Ap 15,1-21 

8. Laupäev See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem 
ja rõõmutsegem temast!  Ps 118,24  
Isa ütles oma sulastele: “Tooge kiiresti kõige kallim kuub 
ja pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ja jalat-
sid jalga ja tooge nuumvasikas, tapke see ja söögem ning 
olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud, ja on jälle 
saanud elavaks, ta oli kadunud, ja on leitud!”  Lk 15,22-24  
Pole olemas suuremat rõõmu kui teadmine, et meie elu ja 
töö on Jumala teenistuses.  Martin Luther  
Jn 3,1-10; Ap 15,22-35 

4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse sea-
dust.  Gl 6,2  
Lk 6,36-42; Rm 14,10-13; Ps 7 
Jutlus: 1Ms 50,15-21 

9. Pühapäev Hõiska, Siioni tütar, hüüa, Iisrael! Rõõmus-
ta ja rõkata kogu südamest, Jeruusalemma tütar! Issand 
on võtnud tagasi kohtuotsuse sinu kohta.  Sf 3,14-15  
Sellesama mehe soost on Jumal oma tõotust mööda too-
nud Jeesuse Iisraelile Päästjaks.  Ap 13,23  
Ilusam Kristus, vägev valitseja, Sa taeva armu avaldus, 
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Sind tahan kiita ja austada, mu hinge au, kroon, rõõmustus! 
 KLPR 293:1. Leopold Aleksander Raudkepp 

10. Esmaspäev Alguses lõi Jumal taeva ja maa.  1Ms 1,1  
Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala 
sõna läbi.  Hb 11,3  
Kui keegi väidab, et Jumal ei saa teha, mida enne pole teh-
tud, siis eitab ta muutumise võimalust, seni võimatu muutu-
mist tegelikkuseks, Jumala väe, Jumala helduse tegutsemise 
võimalust.  Toomas Paul  
Gl 6,1-5; Ap 15,36-16,5 

11. Teisipäev Ole mulle kaitsjaks kaljuks, kuhu ma aina 
saan minna! Sina oled käskinud mind päästa.  Ps 71,3  
Paulus laskus põlvili ja palvetas koos nende kõikidega. 
Siis puhkesid kõik valjusti nutma ja kallistasid Paulust 
ning andsid talle suud. Kõige rohkem tegi neile haiget 
see, mis ta oli öelnud, et nad ei saavat enam kunagi tema 
palet näha. Siis nad saatsid ta laevale.  Ap 20,36-38  
Kuis särab armupäike, mu Issand, minule. Ta helkjas val-
gusläige viib varjud kaugele. Las tõusta tuuli palju, ei siiski 
kõigu ma. Mu alus ja mu kalju on Õnnistegija. 
 KLPR 281:3. Ernst Moritz Arndt  
2Kr 2,5-11; Ap 16,6-15 

12. Kolmapäev Ma ei peida enam oma palet nende eest, 
sest ma valan oma Vaimu Iisraeli soo peale, ütleb Issand 
Jumal.  Hs 39,29  
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Jeesuse Kristuse läbi on Jumal ka teid kinnitatud tõota-
tud Püha Vaimu pitseriga.  Ef 1,13  
Ma palun, Issand, tule mu südamesse Sa! Mu valguseks Sa 
ole, öö sünge peleta! Siis hommik hinge koidab ja patu varjud 
võidab Su püha Eluvaim.  KLPR 136:4. Charles Wesley  
Mk 11,(20.21)22-26; Ap 16,16-24 

13. Neljapäev Saalomon ütles: “Aga kas Jumal tõesti 
peaks elama maa peal?”  1Kn 8,27  
Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg, kes 
on Isa rinna najal, tema on meile teate toonud.  Jh 1,18  
Jumala Sõna, kes on tõde ja elu Isa juures, tegi endast tee, 
kuna ta võttis endale inimese loomuse. Kõnni seda teed, 
vaadeldes Tema alandlikkust, ja sa jõuad Jumalani välja. 
 Augustinus  
1Kr 12,19-26; Ap 16,25-40 

14. Reede Jumala pääste on ligi neile, kes kardavad teda, 
et meie maal au elaks, heldus ja tõde saavad teineteisega 
kokku, õigus ja rahu annavad teineteisele suud. 
 Ps 85,10.11  
Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut 
maad, kus elab õigus.  2Pt 3,13  
Jumalarahvas teab, mis meid ees ootab, ja sellepärast on 
meil jõudu võidelda ja kanda koormaid ja elada rõõmsa-
na ka kõikide ebaõnnestumiste keskel. Sest Tema kannab 
meid.  Joel Luhamets 
Fl 2,1-5; Fl 1,1-11 
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15. Laupäev Mooses ütles Issandale: “Sest vaata, see rah-
vas on sinu rahvas.”  2Ms 33,13  
Hea karjane kutsub omi lambaid nimepidi ja viib nad 
välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende 
ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema 
häält.  Jh 10,3-4  
Au Jumalale! Avatud on taeva värav jälle ja tee, mis enne 
suletud, on lahti tehtud meile. Kes seda usub, rõõmsaks saab 
ja hoolega end valmistab Kristuse järel käima. 
 KLPR 122:2. Johannes Zwick  
Jn 4,1-11; Fl 1,12-18a 

5. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist 
enestest, vaid see on and Jumalalt.  Ef 2,8  
Lk 5,1-11; 1Kr 1,18-25; Ps 1 
Jutlus: Jh 1,35-42 

16. Pühapäev Jumala käes on mu pääste ja mu au. 
 Ps 62,8  
Jeesus ütleb Peetrusele: “Mina olen sinu pärast Jumalat 
palunud, et su usk ei lõpeks.”  Lk 22,32  
Kui tulemine on nii raske, kui tuhanded käed siis meid kisu-
vad tagasi vanadele teedele, siis olgu meil teada, et Jumala 
Poja kutse on siiski tugevam kui inimeste arvamine. Ja meie 
läheme!  Jaan Lattik 

17. Esmaspäev Tema kuulutab rahvaile rahu.  Sk 9,10  
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Peetrus ütles: “Kõige rahva hulgast on see, kes Juma-
lat kardab ja teeb õigust, tema meele järgi. See on sõna, 
mille ta on läkitanud Iisraeli lastele, kuulutades evan-
geeliumi rahust Jeesuse Kristuse kaudu, kes on kõikide 
Issand.”  Ap 10,35-36  
Kahekümnenda sajandi suursündmused kandsid kohutavaid 
vilju jumalasalgajate juhtimisel. Nüüd peaksime alistuma 
Kristusele. Olgu Tema arm meiega!  Osvald Reier  
Gl 1,13-24; Fl 1,18b-26 

18. Teisipäev Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde nei-
le, kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi.  Ps 25,10  
Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on üle-
kohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus.  Lk 16,10  
Ole ustav, Jeesu rahvas, ole ustav otsani, võitlemises ole 
vahvas, ära karda sugugi. Olgu sul ka ohkamist, olgu ras-
ke sinu rist, risti all saad võiduraale, jäädavale isamaale.
 KLPR 303:1. Martin Lipp  
Rm 9,14-23(24-26); Fl 1,27-2,4 

19. Kolmapäev Mina olen Issand, su ravija.  2Ms 15,26  
Jeesuse Kristuse vermete varal te olete saanud terveks. 
 1Pt 2,24  
Kui teeme oma elu sõltuvaks Jumalast, siis tohime temaga 
ükskord ka igaveses osaduses õnnelikud olla.  Harri Haamer  
Hs 2,3-8a; Fl 2,5-11 

20. Neljapäev Sinu juures leiab vaeslaps halastust. Ho 14,4  
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Nõnda ütleb Esimene ja Viimne, kes oli surnud ning on 
jälle elavaks saanud: “Ma tean su viletsust.”  Ilm 2,8-9  
Osaduses Jumalaga tunneb ka rikkaim end vaesena ja vae-
seim rikkana.  Elmar Salumaa  
Ap 15,4-12; Fl 2,12-18 

21. Reede Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel! 
 Ps 118,26  
Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, 
et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, 
et me tema läbi elaksime.  1Jh 4,9  
Armastus on Jumala enese astumine inimesse. Inimene saab 
selleks niipalju ära teha, et hoiab ukse lahti ja ajab koli ja 
risu eest välja: teeb Jumalale ruumi oma südames. Seda ni-
metatakse uuestisündimiseks, kui Jumal asub inimesse ela-
ma.  Karl Raudsepp  
2Kr 12,1-10; Fl 2,19-30 

22. Laupäev Me kõik oleme saanud roojaseks ja kõik 
meie õigused on määrdunud riide sarnased.  Js 64,5  
Issand pöördus ja vaatas Peetrusele otsa ja Peetrusele 
tuli meelde Issanda sõna, kuidas ta temale oli öelnud: 
“Enne kui täna kukk laulab, salgad sina mu kolm korda 
ära.” Ja ta läks välja ja nuttis kibedasti.  Lk 22,61-62  
Jeesuse viisil suudab teisele inimesele läheneda ainult see, 
kes on kogenud, et Jumal teda armastab. Jumal käitub te-
maga mitte kui vaenlasega, vaid kui sõbraga, kui armsa 
lapsega, kellele kogu ta süü on andeks antud. Seepärast on 
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tal võimalik alustada uut teed, Jumalat ja kaasinimesi uues 
valguses näha.  Albert Soosaar  
Fl 3,12-16; Fl 3,1-11 

6. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: „Ära karda, sest 
ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, 
sa oled minu päralt!“  Js 43,1  
Mt 28,16-20; Rm 6,3-8(9-11); Ps 26 
Jutlus: 5Ms 7,6-12 

23. Pühapäev Ärge rääkige üha nii kõrgilt ärgu tulgu 
ülbust teie suudest! Sest Issand on kõikteadja Jumal ja 
tema uurib tegusid.  1Sm 2,3  
Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teo-
ga ja tõega!  1Jh 3,18  
Ilmselt tuleb kristluse kriisi põhjust otsida selles, et kristla-
sed ise ei ole küllalt teostanud kristluse elujõudu, on rahul-
dunud rohkem kristluse kui teoreetilise maailmavaatega ja 
õpetusega ning vähem näinud tema olulisemat joont - teata-
vas kindlakujulises tegelikus käitumises.  Johan Kõpp 

24. Esmaspäev Ma annan teile karjaseid oma südame 
järgi, ja need karjatavad teid targasti ja taibukalt. 
 Jr 3,15  
Paulus kirjutab: „Ma manitsen siis nüüd kõigepealt 
tegema palveid, palvusi, eestpalveid, tänupalveid kõigi 
inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me 
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võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumala-
kartuses ja väärikuses.“  1Tm 2,1-2  
Meile anna rahu armuga, oh Jumal, meie ajal! Meid võta 
kaitsta väega siin meie maal ja rajal, Sa vägev võitja Issand! 
Ka meie valitsusele nõuandjaks ikka ole, et meie rahus ela-
me ja hinge toidust saame. Oh kuule palvet! Aamen. 
 KLPR 454:1-2. Martin Luther  
2Ms 14,15-22; Fl 3,12-16 

25. Teisipäev Sina kiskusid mu hinge surmast välja, mu 
silmad silmaveest, mu jala komistusest.  Ps 116,8  
Epafroditos ju oligi suremas haige, kuid Jumal halastas 
tema peale, aga mitte üksnes tema, vaid ka minu peale, 
et mulle ei tuleks kurbust kurbusele lisaks.  Fl 2,27  
Au Jumalale, kiitus ka, kes kõike head meil annab! Au Te-
male, kes armuga hoolt meie eest veel kannab. Kes meie 
hinge jahutab, kõik vaeva, valu vaigistab: Au Jumalale and-
kem!  KLPR 290:1. Johann Jakob Schütz  
Ap 2,32-40; Fl 3,17-21 

26. Kolmapäev Rahvakogudes tänage Jumalat.  Ps 68,27  
Kannatlikkuse ja julgustuse Jumal aga andku teile, et te 
mõtleksite sedasama omavahel Kristuse Jeesuse eeskuju 
kohaselt, et te ühel meelel ja ühest suust ülistaksite Ju-
malat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa.  Rm 15,5-6  
Oh et mu hääl ka sinna kostaks, kus päike paistab hiilates; 
et tänades mu veri voolaks nii kaua kui hing ihu sees. Viiks 
kiitust viimne veretilk, tooks tänu iga silmapilk!  
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 ULR 41:2. Johann Mentzer 
Ap 16,23-34; Fl 4,1-9 

27. Neljapäev Vaata, sõnakuulmine on parem kui tapa-
ohver.  1Sm 15,22  
Õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda seda 
tallele panevad.  Lk 11,28  
Alati on nii, et need Jeesuse sõnad, mis esmalt tunduvad 
meile vastuvõetamatutena, väärivad just erilist tähelepa-
nu, kuna neis sisaldub midagi äärmiselt olulist. Enamasti 
on seal puudutatud mõnda meiepoolset tõket, mille oleme 
seadnud enda ja Jumala vahele, ja mille olemasolu me en-
dale sugugi tunnistada ei taha.  Jaan Kiivit jun  
Mt 18,1-6; Fl 4,10-23 

28. Reede Kes valmistab kaarnale roa, kui ta pojad kar-
juvad Jumala poole, toiduta ümber hulkudes?  Ii 38,41  
Seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, 
kes teda appi hüüavad.  Rm 10,12  
Hällist hauani looda alati! Ristikandjat Jeesus aitab, valu-
öödel valgust näitab, pühib silmavee - troost ja õnn on see. 
 KLPR 337:3. Valdeko Saksen  
1Kr 12,12-18; Ap 17,1-15 

29. Laupäev Vaata, sa oled mu elupäevad pannud kämb-
la laiuseks, mu eluiga on kui eimiski sinu ees; tühi õhk 
on iga inimene, kes seisab püsti.  Ps 39,6  
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Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa 
hoiaksid neid kurja eest.  Jh 17,15  
Võit patu üle ei tähenda, et nüüdsest oleme üliettevaatlikud 
ja kunagi enam ei komista. Võit on Jeesuses Kristuses ja 
ainult Temas. Kui usaldame oma elu Tema kätte, siis hak-
kab Ta meid juhtima ja kasutama Jumala riigi huvides. Me 
ei tarvitse teada, kuidas Ta seda teeb, kuid me usume, et Ta 
tahab ja suudab meid hoida ja tarvitada.  Osvald Tärk  
Ilm 3,1-6; Ap 17,16-34 

7. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pü-
hade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.  Ef 2,19  
Jh 6,1-15; Ap 2,41a.42-47; Ps 21 
Jutlus: Jh 6,30-35 

30. Pühapäev Ärge lootke valesõnade peale, kui öeldakse: 
«See on Issanda tempel, Issanda tempel, Issanda 
tempel!» Vaid parandage oma eluviise ja tegusid. 
 Jr 7,4-5  
Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes.  1Kr 4,20  
Jeesus meiega koos, meie sees ja meie kaudu nähtav. Kas 
see ei peaks olema ristiinimese hool? Aga milles oled sina 
hoolas?  Eenok Haamer 

31. Esmaspäev Ma pühin üheainsa päevaga ära selle maa 
süü.  Sk 3,9  
Kristus kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, 

Juuli



– 107 –

et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele.  
 1Pt 2,24  
Kas võiks Jumal viha kanda enam veel meie peal? Poja võ-
tab anda! Poeg, kes taeva Isa süda, tuleb sealt ülevalt ära 
võitma häda.  ULR 143:3. Paul Gerhardt  
Jh 6,47-56; Ap 18,1-22 
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AUGUST 

Kuu loosung: Et ma olen aga Jumalalt abi saanud tänase 
päevani, siis ma seisan, tunnistades nii pisikestele kui suur-
tele.  Ap 26,22 

1. Teisipäev Oma Jumalaga ma hüppan üle müüri.    Ps 18,30  
See ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk. 
 1Jh 5,4  
Keegi ei tea seda piiri, kui suureks võib kasvada usk. Ka sa 
ise mitte.  Osvald Tärk  
Mt 22,1-14; Ap 18,23-19,7 

2. Kolmapäev Nõnda ütleb Issand, su lunastaja, kes sind 
emaihus on valmistanud: Mina olen Issand, kes kõik 
teeb, kes üksinda võlvis taeva, laotas maa.  Js 44,24  
Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes 
taeva ja maa Issandana ei ela templites, mis on kätega 
tehtud, ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu 
oleks tal midagi vaja, - tema ise annab kõikidele elu ja 
õhu ja kõik.  Ap 17,24-25  
Oota, hing, oh oota Issandat sa, Tema peale looda, Päästjaks 
sulle Ta. Kui langeb kõik, sul on varjupaik, kangem kui su 

August



– 109 –

kaitsja pole laintekäik. Ta on ju Päästja su häda sees! Meid-
ki, Issand, aita, truu abimees! 
 KLPR 345:2. Johan Friedrich Raeder  
Ap 10,(21-23)24-36; Ap 19,8-22 

3. Neljapäev Lootke alati Issanda peale, sest Issand Ju-
mal on igavene kalju.  Js 26,4  
Jeesus ütles neile: “Kus on teie usk?”  Lk 8,25  
Usaldus on olulisem, kui kõigest arusaamine.  Toomas Paul  
1Kr 10,16.17; Ap 19,23-40 

4. Reede Taavet ütles Koljatile: “Sina tuled mu juurde 
mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde vägede 
Issanda, Iisraeli väehulkade Jumala nimel.”  1Sm 17,45  
Paulus kirjutab: „Ma palun Jumalat, et ta teile oma kir-
kuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi 
tugevaks seesmise inimese poolest.“  Ef 3,16  
Inimene koos Jumalaga moodustab alati enamuse. 
 John Knox  
Lk 22,14-20; Ap 20,1-16 

5. Laupäev Olgu see hea või kuri, me kuulame Issanda, 
oma Jumala häält.  Jr 42,6  
Ärge kustutage Vaimu, ärge põlastage prohvetiandi. 
 1Ts 5,19-20  
Tahan olla vaikselt, et paljude häälte hulgast tunneksin ära 
Sinu hääle.  Jörg Zink  
Ilm 19,4-9; Ap 20,17-38 
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8. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Käige nagu valguse lapsed - valguse vili on ju igasuguses 
headuses ja õigluses ja tões.  Ef 5,8.9  
Mt 5,13-16; Ef 5,8b-14; Ps 11 
Jutlus: Js 2,1-5 

6. Pühapäev Rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issan-
dat!  Ps 105,3  
Nädala esimesel päeval, kui me olime kogunenud leiba 
murdma, kõneles Paulus nendega.  Ap 20,7  
Eks kristlased teavad seda, et Kristus on tulnud meid hu-
katusest päästma. Ühelt poolt see sõnum rõõmustab meid. 
Aga kas see sünnitab meis ka valu või muret nende pärast, 
kes ilma selle sõnumita elavad? Sõnumikuulutajad saame 
olla ainult siis, kui tunneme muret nende pärast, kui meil on 
armastust nende vastu, kelle keskel elame.  Joel Luhamets 

7. Esmaspäev Jumal paljastab sügavused ja saladused. 
 Tn 2,22  
Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema 
õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina 
teile olen öelnud.  Jh 14,26  
Sa kingid tarkust vagale ja mõistust avad kõigile, kes Sind 
siin armastavad, et ühes meeles kindlasti ja ühes usus puh-
tasti Su nime kuulutavad. Tõtta, võta mõtted, meeled, suud 
ja keeled omaks Sulle! Rõõmuks meie hinge tule! 
 KLPR 132:2. Michael Schirmer  
Mt 7,7-12; Ap 21,1-14 
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8. Teisipäev Ma olen öelnud rahvale, kes mu nime ei ole 
appi hüüdnud: “Vaata, siin ma olen!”  Js 65,1  
Sulane ütles: “Isand, nõnda nagu sa käskisid, on tehtud, 
aga veel on ruumi.” Ja isand ütles sulasele: “Mine välja 
teedele ja aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, 
et minu koda saaks täis!”  Lk 14,22-23  
Jumal, me täname Sind, et Sa oled meid oma rahva hul-
ka vastu võtnud! Lase sel kutsel jõuda veel paljudeni, ning 
anna julgust ja jõudu pakkumine vastu võtta! Tee meid oma 
lasteks!  Toomas Paul  
Lk 6,27-35; Ap 21,15-26 

9. Kolmapäev Issand annab tarkuse, tema suust tuleb 
tunnetus ja arukus.  Õp 2,6  
Jeesus tuli Vaimu väes tagasi Galileasse ja kuuldus te-
mast levis kogu ümbruskonda. Ja ta õpetas nende süna-
googides, ja kõik austasid teda.  Lk 4,14-15  
Kui jumalik vaimuvara on läinud kaotsi, ei päästa meid 
mingid muud ponnistused. Ainus abi tuleb Kristuselt, loo-
gem Temaga ühendus!  Osvald Reier  
Mt 5,33-37; Ap 21,27-40 

10. Neljapäev Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õn-
nis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib.  Ps 34,9  
Jeesus ütleb: “Mina olen taevast alla tulnud elav leib. 
Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti.”  Jh 6,51  
Nii palju, kui meis on Kristust, on meis elu.  Osvald Tärk  
1Kr 12,27-13,3; Ap 22,1-21 
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11. Reede Jumal ütles Noale: “Mina, vaata, teen lepingu 
teiega ja teie järglastega pärast teid, ja iga elava hinge-
ga, et veeuputus ei tule enam maad rikkuma.” 
 1Ms 9,9-10.11  
Jumal on pannud meisse lepitussõna.  2Kr 5,19  
Arm, kes Sina oled nutnud, Õlimäel verd higistand; vaeva 
sisse oled tõtnud, südamest mind armastand. Armust Sina 
lepitasid minu rasket patusüüd, Isa viha kustutasid, ei mul 
kohut karta nüüd.  
 KLPR 68:2. Christian Knorr von Rosenroth  
1Pt 3,8-17; Ap 22,22-30 

12. Laupäev Issand, Sina oled Jumal ja sinu sõnad on 
tõde.  2Sm 7,28  
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.  Lk 21,33  
Piibel ei vaja kaitset, ta vajab levitamist. Meil on tõendid 
inimese otsimiste ja igatsuste ajaloost, et ta üksnes Sõna 
valguses on leidnud selle tee, mis teda on õnnelikuks teinud, 
sihile viinud ja milles ta on kohanud Jumala päästvat ning 
õnnistavat armu.  Harri Haamer  
Fl 2,12-18; Ap 23,1-11 

9. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle 
hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. 
 Lk 12,48  
Mt 25,14-30; Fl 3,7-11(12-14); Ps 14 
Jutlus: Mt 7,24-27 
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13. Pühapäev Issand on ligi neile, kes on murtud süda-
melt, ja päästab need, kellel on rusutud vaim.  Ps 34,19  
Siis Hananias läks ja astus sisse sinna kotta ja, pannud 
oma käed Sauluse peale, ütles: “Saul, vend, Issand on 
mu läkitanud - Jeesus, kes end sulle näitas teel, mida 
mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis Püha 
Vaimu.”  Ap 9,17  
Sa oled valmis tegutsema Jumala riigi sõnumiviijana. Ära 
kahtle, vaid usu, et Ta tahab sind kasutada, aga palu, et see 
poleks üksnes sinu inimlik idee ja mõte. Katsu see Sõna val-
gusel läbi ja siis tegutse.  Eenok Haamer 

14. Esmaspäev Olge vaid väga hoolsad, et te armastaksite 
Issandat, oma Jumalat, ja käiksite kõigil tema teedel. 
 Jos 22,5  
Paulus kirjutab: „Ja ma palvetan, et teie armastus üha 
enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses koge-
mises olulise kindlaksmääramiseks, et te oleksite puhtad 
ja laitmatud Kristuse päevaks.“  Fl 1,9-10  
Kirik ei olene mitte oma organisatsioonist, kuigi see on täh-
tis ja vajalik. Kirik ei teki ka mitte vägevate ja võimsate 
jutluste tagajärjel, nii vajalikud kui need ka on. Õige kirik 
on seal, kus inimesed otsustavad astuda Jeesuse Kristuse 
teenistusse, seal, kus ollakse tõsiselt valmis Temale kuule-
kas olema ja Talle järgnema.  Uno Plank  
1Kn 3,16-28; Ap 23,12-35 

15. Teisipäev Jumal ütleb: “Kui kitsas käes oli, hüüdsid 
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sa, ja ma päästsin sinu.”  Ps 81,8  
Jeesuse juurde tuli pidalitõbine, palus teda ja põlvili hei-
tes 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 puh-
taks!” Ja otsekohe lahkus pidalitõbi temast ja ta sai puh-
taks.  Mk 1,40-42  
Jumala Sõna tervendav ja uuendav mõju tuleb kõigepealt 
nähtavale selles, et ta asetab meid Jumala mõtete ja rahu 
piirkonda, kinkides meile vabanemise meie oma murelike, 
isekate, haiglaste mõtete vangistusest.  Rudolf Kiviranna  
Ef 5,15-20; Ap 24,1-21 

16. Kolmapäev Õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu 
kuivamatu jõgi!  Am 5,24  
Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toi-
duseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse 
vilja.  2Kr 9,10  
Tõde ja ka õigust sa vääramatult nõua! Isa teedel üksinda 
surmast ellu jõuad!  KLPR 471:3. Ernst Christian Richardt  
1Kr 10,23-31; Ap 24,22-27 

17. Neljapäev Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand 
tõmbab tema neist kõigist välja.  Ps 34,20  
Paulus kirjutab: „Kuigi me just enne, nagu te teate, oli-
me kannatanud ja meid teotati Filippi linnas, andis Ju-
mal meile siiski julguse kuulutada Jumala evangeeliumi 
suure võitlusega.“  1Ts 2,2  
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Issand, anna meile lootust, et seal, kus meie teed lõpevad, 
viib Sinu tee edasi eesmärgi poole.  Karl-Heinz Ronecker  
1Kr 9,16-23; Ap 25,1-12 

18. Reede Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist. 
 Js 12,3  
Jeesus ütleb: “Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja 
joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust 
voolavad elava vee jõed.”  Jh 7,37-38  
Ja tulge, patuorjad, ka teid näeb Kuningas! Ning tulge kõik, 
kes kurjad: siin armuallikas! Ta aitab kindlasti, Ta tõstab 
üles põrmust ja võtab vastu armust teid lasteks endale. 
 KLPR 87:4. Johann Rist  
Jr 1,11-19; Ap 25,13-27 

19. Laupäev Su päike ei lähe enam looja ja su kuu ei ka-
hane, sest Issand on sulle igaveseks valguseks.  Js 60,20  
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  
Armuline Issand, suur on Sinu halastus patusele maailma-
le! Sa saadad kaugele nende eksimused, kes asetavad oma 
lootuse üksnes Sinu ristile. See on armu ime, kui tohime 
unustada möödunu ja sirutuda homsesse uute inimestena. 
 Ove Sander  
Lk 12,42-48; Ap 26,1-23 
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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; Rm 9,1-8.14-16; Ps 62 
Jutlus: 2Ms 19,1-6 

20. Pühapäev Kes Issandat armastavad, need on otsekui 
päike, kui ta tõuseb oma võimuses.  Km 5,31  
Varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus Issandas. 
Käige nagu valguse lapsed.  Ef 5,8  
Täiskuu ei ole päike, aga selle poole vaadates võid rõõmu 
tunda. Sina ei ole Jeesus, aga oh imet, kui keegi sinule vaa-
dates võib pisutki näha Jeesuse peegeldust ja sellest julgus-
tatud saada!  Eenok Haamer 
21. Esmaspäev Issand ei tõuka ära igaveseks. Kui ta on 
kurvastanud, siis ta ka halastab oma suure helduse pä-
rast.  Nl 3,31-32  
Kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse 
kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tu-
gevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kanna-
tanud.  1Pt 5,10  
Kui siiski Tema poole sa hoiad kindlasti, siis näed sa Tema 
armu, kus sa ei mõtlegi. Siis Tema heldelt päästab su raske 
koorma alt, mis üürikeseks kestab su kasuks ülevalt. 
 KLPR 342:9. Paul Gerhardt  
Rm 11,1-12; Ap 26,24-32 

21. august 1732 - esimeste misjonäride lähetamine Herrn-
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hutist teistele mandritele 

22. Teisipäev Issand pöördus nende poole oma lepingu 
pärast Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga ega tahtnud neid 
hävitada; ja ta ei ole neid tänini ära heitnud oma palge 
eest.  2Kn 13,23  
Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult 
Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.  Gl 3,29  
Piibel on täis Jumala tõotusi. Taibukas kristlane hakkab 
niipea kui võimalik neid oma mällu talletama. Kui ta juh-
tub langema tusameelde või kahtlustesse, võib ta neid ka-
sutada köitena, mille abil end kraavist välja sikutada. 
 John Stott  
Nl 1,1-11; Ap 27,1-12 

23. Kolmapäev Issand, teie Jumal, on jumalate Jumal 
ja isandate Isand, suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei 
vaata isiku peale ega võta vastu meelehead.  5Ms 10,17  
Jeesus Kristus ütleb: “Minule on antud kõik meelevald 
taevas ja maa peal.”  Mt 28,18  
Halleluuja, laulgem laulu Jeesusest, me kuningast! Halleluu-
ja Talle, kes on vabastand meid rõhujast! Kuula, kuidas lau-
lab Siion üle mere kohinast: verega meid omaks ostes võit-
les Ta nii usinast.  KLPR 121:1. William Chatherton Dix  
Jh 4,19-26; Ap 27,13-26 

24. Neljapäev Kui jõukus kasvab, siis ärge pange seda 
mikski.  Ps 62,11  
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Joosep, Küprose saarelt pärit leviit, keda apostlid hüüd-
sid lisanimega Barnabaseks, mis tähendab Julgustuse 
poeg, müüs ära oma põllu ning tõi raha ja pani apostlite 
jalge ette.  Ap 4,36-37  
Kõik asjad saavad tolmuks, aga inimesed ei suuda seda endale 
ette kujutada ja siis saavad need asjad niisuguseks väärtuseks, 
et inimesed on asjade pärast valmis unustama oma väikese elu. 
Kas tolm sisustab sinu väikese elu?  Harri Haamer  
Rm 11,25-32; Ap 27,27-44 

25. Reede Iisai ütles Taavetile: “Vaata järele, kas su ven-
dade käsi käib hästi.”  1Sm 17,18  
Paulus kirjutab: „Olgu tegemist Tiitusega, kes on minu 
kaasosaline ja abiline teie juures, olgu meie vendadega, 
kes on koguduste saadikud, - nad on Kristuse kirkus! 
Näidake siis nendele oma armastust ja õigustage meie 
kiitlemist teie üle, et seda võiksid näha kõik kogudused!“ 
 2Kr 8,23-24  
Luba meil jääda ühte. Sina oled oma koguduse Issand. Sa 
tahad ühtaegu nii edasitormajaid kui kõhklejad, võitlejaid 
kui neid, kes teisi tagasi hoiavad. Hoolitse selle eest, et üks-
ki teist maha ei jäta. Sest ainult üheskoos on meil tõde – 
Sina. Sa pole kellegi päralt üksinda.  Heinrich Giesen  
Nl 5,1-22; Ap 28,1-16 

26. Laupäev Issanda ingel puudutas Eelijat ning ütles: 
“Tõuse üles, söö, sest sul on veel pikk tee ees!”  1Kn 19,7  
Lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna.  Ap 4,29  
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Ta juhatab ja annab jõudu, et võiksin usus võidelda ja Tema 
püha sõna kaudu ka Vaimu väes siin kasvada ning seista 
kindlalt usuteel. Toob Talle tänu süda, keel! 
 KLPR 366:2. Aleksander Hinno  
5Ms 4,27-35(36-40); Ap 28,17-31 

11. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. 
 1Pt 5,5  
Lk 18,9-14; Ef 2,4-10; Ps 17 
Jutlus: Mt 21,28-32 

27. Pühapäev Kui te ei usu, siis te ei püsi!  Js 7,9  
Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus! Pange end proo-
vile! Või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees? 
 2Kr 13,5  
Tõelise õnne, mis kestab igavesti, toob üksnes elav usk 
Issandasse Jeesusesse. Seda ei saavutata mingite oma leiu-
tatud püüdlustega, vaid selleni jõutakse sündimise kaudu 
usus; ja kui on usust õigeks saadud, siis on rahu Jumala-
ga, hea südametunnistus, lapse osadus, pärandi osadus ning 
armastuse osadus Jumalaga ja Jumalast sündinutega, isegi 
väljaspool olijatega, et nemadki õndsaks saaksid.  
 Matti Suo 

28. Esmaspäev Issand on kuningaks kogu maale. Sel päe-
val on Issand ainus ja tema nimi on ainus.  Sk 14,9  
Jeesus Kristus, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla 
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Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja 
kuju, saades inimese sarnaseks.  Fl 2,6-7  
Jumala Poja alanduse tee ei olnud kerge. Kuuluda patuste 
hulka oli Õnnistegijale, pühale ja puhtale, olemuslikult võõ-
ras. Aga see oli Isa tahtmine. Patuse inimese päästmine on 
ränk töö.  Albert Soosaar  
Mt 23,1-12; 4Ms 6,22-27 

29. Teisipäev Ära ütle: «Nõnda nagu tema tegi minule, 
nõnda teen mina temale, ma tasun mehele ta tegu 
mööda.»  Õp 24,29  
Kui su vend ka seitse korda päevas sinu vastu patustab 
ja seitse korda sinu poole pöördub, öeldes: “Ma kahet-
sen”, andesta ikka talle.  Lk 17,4  
Mõnigi kord kritiseerime üksteist, et kas sa juba ei saa pa-
remaks, võiksid parem olla! Andke aega, olge kannatlikud, 
olge pikameelsed. Jumal teeb oma tööd.  Joel Luhamets  
1Sm 17,38-51; 4Ms 9,15-23 

30. Kolmapäev Tema on elav Jumal ja püsib igavesti. 
Tema kuningriik ei hukku ja tema valitsus ei lõpe. 
 Tn 6,27  
Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu!  Lk 11,2  
Jumala riik jõuab meie juurde kahel viisil: esmalt siin ajali-
kus elus Sõna ja usu kaudu, siis aga juba igavesti Kristuse 
taastulemisel. Nii me palume mõlemat: et Jumala riik tuleks 
nende juurde, kes sellesse veel ei kuulu, ja samuti ka nende 
juurde, kes me küll juba sellesse kuulume, et see meie juu-
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res iga päev kasvaks ning et meil ka tulevikus oleks igavene 
elu.  Martin Luther  
Jh 8,3-11; 4Ms 10,11-36 

31. Neljapäev Kõik, kes sinust taganevad, kirjutatakse 
põrmu, sest nad on jätnud maha elava vee allika, Issan-
da.  Jr 17,13  
Tulge, sest kõik on juba valmis!  Lk 14,17  
See, mis Jumala ja inimese vahel juhtub, ei ole meie jõupin-
gutuste, vaid üksnes Jumala vastutulelikkuse vili. Otsigem 
Jumalat seal, kus on lootust Teda leida, ja nii, kuidas on loo-
tust Teda leida. Teda tuleb otsida seal, kus Ta on meile vastu 
tulnud. Tema käest tuleb kinni haarata siis, kui see on välja 
sirutatud.  Joosep Tammo  
1Pt 5,1-5; 4Ms 11,1-23 
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SEPTEMBER 

Kuu loosung: Vaata, on viimaseid, kes saavad esimesteks, 
ja on esimesi, kes jäävad viimasteks.  Lk 13,30 

1. Reede Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põl-
vest põlve. Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maa-
ilm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti.  Ps 90,1.2  
Meie jaoks on ometi ainult üks Jumal, Isa, kellest on 
kõik asjad, ja meie tema juurde teel.  1Kr 8,6  
Minu Issand ja minu Jumal, ma igatsen Sinu järele, ja seal, 
kus oled Sina, on taevas. Ainult Sina saad vaigistada minu 
südame nälga ja janu, sest Sina oled ta loonud ei kellegi 
muu kui vaid iseenda jaoks. Sisene siis ja valitse igavesti! 
 Sadhu Sundar Singh  
Lk 22,54-62; 4Ms 11,24-35 

2. Laupäev Teie patud hoidsid hea teist eemal.  Jr 5,25  
Tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, 
vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: “Oh Jumal, ole mul-
le patusele armuline!”  Lk 18,13  
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Kus on veel leida sellist Jumalat, kes leebe kannatlikkusega 
otsib patust ja andestab ning unustab kõik süü, kui Tema 
käest armu palutakse?  Katharina von Gersdorf  
Js 26,1-6; 4Ms 12,1-16 

12. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei 
kustuta ta ära.  Js 42,3 
Mk 7,31-37; Ap 9,1-9(10-20); Ps 119,49-56 
Jutlus: Js 29,17-24 

3. Pühapäev Nad lugesid raamatut, Jumala Seadust, pea-
tükkide kaupa ja andsid seletust, nõnda et loetust aru 
saadi.  Ne 8,8 
Paulus jäi kaheks täisaastaks oma üürielamusse ja võttis 
vastu kõiki, kes tema juurde tulid, kuulutades Jumala rii-
ki ja õpetades tõde Issandast Jeesusest Kristusest täiesti 
avalikult ja ilma takistamata.   Ap 28,30-31  
Mis häda võib meil sündida, kui Sa meid, Issand, söödad 
siin kalli taevaleivaga ja eluveega joodad; kui Sinu Vaim 
meid rõõmustab ja meie hinge kosutab Su püha sõna läbi?  
 KLPR 186:1. Andreas Knopken 

4. Esmaspäev Iisraeli lapsed, mehed ja naised, keda süda 
sundis tooma kõige valmistamiseks, mida Issand oli 
Moosese läbi käskinud teha, tõid Issandale vabatahtliku 
ohvri.  2Ms 35,29  
Andke, ja teile antakse - hea, tihedaks vajutatud, raputa-
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tud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, 
millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi.  Lk 6,38  
Armastus on ainus jõud, mis jagamisel ja kinkimisel ei vä-
hene, vaid aina suureneb. Issand, kingi meile seda armas-
tust!   Albert Schweitzer  
Mt 9,27-34; 4Ms 13,1-3.17-33 

5. Teisipäev Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi 
kogu maailmas!  Ps 8,2  
Jumal on tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle 
selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks 
iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all.  Fl 2,9-10  
Ühtainust nime mina tunnen, mis Jumal andnud meile õnd-
suseks. Üht nime ikka hinges kannan, ta vägi muudab talve 
kevadeks: Su nimi Jeesus Kristus, igavest’ on mulle kõige 
kallim kõikidest.  KLPR 50:1. Hugo Viktor Karl Wühner  
Mk 3,1-10(11-12); 4Ms 14,1-25 

6. Kolmapäev Me ei heida oma anumisi su palge ette mit-
te oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast. 
 Tn 9,18 
Meie usume end päästetud olevat Issanda Jeesuse armu 
läbi.  Ap 15,11  
Jumal ei oodanud, kuni inimesed end ise Temale avavad. Seda 
me ei suudakski. Jumal sai siin maa peal ihulikuks Jeesuses 
Kristuses, sai meiega sarnaseks ja tuli viletsusse, meie juurde.  
 Helmut Thielicke  
Ap 9,31-35; 4Ms 14,26-38 
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7. Neljapäev Jumal on südamelt tark ja jõult tugev, kes 
võiks teda trotsida ja ise pääseda?  Ii 9,4  
Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja 
kuulnud, ning hoia seda tallel ja paranda meelt!  Ilm 3,3  
Jeesuse üleskutse meelt parandada suundub kiviste südame-
te vastu, sest ei ole ju mugav tunnustada Jumalat esimesel 
kohal oma elus. Jumal, selle asemel, et istuda rahus taeva 
taga, sekkub vahetult meie elu sündmustesse ja tahab seda 
uuendada ning lausa ümber teha! Mis tahes võiks minu või 
sinu suhet Issandasse takistada – see peaks langema, kokku 
kukkuma, kaduma. Meie elu ainult võidaks sellest. 
 Arne Hiob  
Jk 5,13-16; 4Ms 14,39-45 

8. Reede Aadam ja tema naine peitsid endid Issanda Ju-
mala palge eest.  1Ms 3,8  
Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad 
Jumalat.  Mt 5,8  
Sinu poole, Issand, ma pöördun oma palvega: südamest Sa 
välja pühi kõik, mis kõlvatu ja tühi. Armu uks mul lahti tee, 
kui ma tulen palvele; aita, et kõik jätan maha, mis Su meelest 
halb ja paha.  KLPR 225:1-2. Adalbert Hugo Willigerode  
Mt 12,15-21; 4Ms 17,16-26 

9. Laupäev Vaata taevast alla ja näe oma pühast ja auli-
sest eluasemest. Kus on su püha viha ja su võimsad teod? 
 Js 63,15  
Jeesus ütleb: “Tuld olen ma tulnud viskama maa peale, 
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ja mida muud ma tahaksin, kui et see oleks juba sütti-
nud! Aga mul on ees ristimine, millega mind ristitakse, 
ja kuidas mul on kitsas käes, kuni see on viidud lõpule!” 
 Lk 12,49-50  
Jeesus on isandate Issand ja Ta jääb ka selleks. Aga Ta ei 
sekku mitte alati siis, kui meie seda nõuame, ja mitte nii, 
nagu meie seda soovime. Ta aitab oma rahvast ikka ja jälle 
ootamatult ja imeliselt.  Joosep Tammo  
Js 57,15-19; 4Ms 20,1-13 

13. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kristus ütleb: „Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu 
kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.“ 
 Mt 25,40  
Lk 10,25-37; 1Jh 4,7-12; Ps 119,57-64 
Jutlus: Mk 3,31-35 

10. Pühapäev Mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais 
elamuis.  Js 32,18  
Rahu Issand ise andku teile rahu alati ja igal viisil. 
 2Ts 3,16  
Uskudes ja Sind usaldades sirutan oma käed Su poole. Pa-
lun siruta oma käed mulle vastu. Tahan Su süles puhata, 
kuni ahistuse hetk on möödunud, kuni ma jälle jaksan. 
 Eenok Haamer 

11. Esmaspäev Kes on Jumal nagu sina, kes annab an-
deks süü ja läheb mööda oma pärisosa jäägi üleastumi-
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sest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu! 
 Mi 7,18  
Jumal on kustutanud meie võlakirja koos määrustega, 
mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud, naelu-
tades selle risti külge.  Kl 2,14  
Inimese uskuvas südames hakkab selguma evangeeliumi 
saladus. Ta tunnetab nüüd, et Jumal armastab teda mitte 
tema armastusväärsuse tõttu, vaid selle pärast, et Jumal on 
armastus. Mingit muud põhjust ei ole!  Ole Hallesby  
Mt 12,1-8; 4Ms 20,22-29 

12. Teisipäev Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, 
ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! 
 Js 43,1  
Ma olen Jumalalt abi saanud tänase päevani.  Ap 26,22  
Tema mulle ise tahab anda igal hetkel uue armu ka. Tahab 
kõik mu päevakoormad kanda, aidata ja kõiges juhtida. 
Mind kui varandust Ta valvab, hoiab, omandust, mis kallilt 
ostnud Ta. Nii kui päevi Tema armust kingib, nii Ta jõudu 
nendeks jagab ka.  KLPR 334:2. Lina Sandell-Berg  
Am 5,4-15; 4Ms 21,4-9 

13. Kolmapäev Jumal ütleb: “Ma teen su targaks ja õpe-
tan sulle teed, mida sul tuleb käia.”  Ps 32,8  
Jeesus ütleb: “Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete 
tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde, ja tõde vabas-
tab teid.”  Jh 8,31-32  
Need, kes end kogu maailmas Kristuse hoolde ja Jumala 
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armastusse annavad, kes oma võimetele ei ehita, näevad 
taevase Jumala ande!  Paul-Gerhard Hörschelmann  
5Ms 24,(10-13)17-22; 4Ms 21,21-35 

14. Neljapäev Sinu käes on kõik mu ajad.  Ps 31,16  
Olgem ärkvel ja kained.  1Ts 5,6  
Enesest mind lahti, Issand, päästa Sa, anna mulle mahti Sul-
le jääda ka. Lahuta mind ise ilmast vägevast, istuta Su sisse 
hästi sügavast!  Andres Tetermann  
Ap 4,32-37; 4Ms 22,1-20 

15. Reede Mu rahvas on minu unustanud, nad suitsuta-
vad ebajumalaile.  Jr 18,15  
Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuu-
leb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sis-
se ning söön õhtust temaga ja tema minuga.  Ilm 3,20  
Miks oleme meie, kristlased, nii vaesed õnnistuste ja rõõmu 
poolest ning nii vähe lootusrikkad? Kas mitte just sellepä-
rast, et me ei mõista keset inimeste jutuvada tähele panna 
Jumala häält?  Harri Haamer  
Jk 2,5-13; 4Ms 22,21-41 

16. Laupäev Ära ole kärme suuga ja su süda ärgu tõtaku 
sõna lausuma Jumala ees; sest Jumal on taevas ja sina 
oled maa peal, seepärast olgu su sõnu pisut!  Kg 5,1  
Issand, õpeta meid palvetama.  Lk 11,1  
Luba mind jääda vait ja lasta toimida ning kõneleda Sinul. 
Siis, kui ma ei soovi enam midagi, saan kõik. Sina, Jumal, 
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oled ise see kõik!  Toomas Paul  
Jd 1.2.20-25; 4Ms 23,1-12 

14. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heate-
gu!  Ps 103,2  
Lk 17,11-19; Rm 8,(12-13)14-17; Ps 119,65-72 
Jutlus: Mk 1,40-45 

17. Pühapäev Jumala sõna ma kiidan, Issanda sõna ma 
kiidan.  Ps 56,11  
Jeesus ütleb: “Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on 
vaim ja elu.”  Jh 6,63  
Ei meil ole elu loota ilma Piibli sõnata! Ei me või siin Jees-
ust leida ilma Sõna kuulmata. Tulge, vennad, kuulge, õed: 
Piibli sõnas vaimuväed!  KLPR 191:3. Karl Wöhrmann 

18. Esmaspäev Taevas on Issanda taevas ja maa on ta 
andnud inimlastele.  Ps 115,16  
Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju. 
 Lk 12,48  
Issand, ära lase mul soovida tervist või elu muuks kui Sinu 
teenimiseks. Ainult Sina tead, mis on mulle hea, seepärast 
tee mulle seda, mida Sa õigeks pead. Anna mulle või võta 
minult, ma tahan pühaks pidada kõike, mis tuleb Sinult, 
minu Issand ja Jumal.  Blaise Pascal  
5Ms 26,1-11; 4Ms 23,13-30 
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19. Teisipäev Siis ma puhastan rahvaste huuled, et nad 
kõik võiksid hüüda Issanda nime, teenida teda õlg õla 
kõrval.  Sf 3,9  
Iga keel peab tunnistama, et Jeesus Kristus on Issand - 
Jumala Isa kirkuseks.  Fl 2,11  
Püha kartust anna mulle, ihu, hinge pühitse, et mu palve 
kõlbaks jälle kalliks ohvriks Sinule. Suud ja kõrvu valmista, 
süda patust puhasta!  KLPR 203:3. Benjamin Schmolck  
Gl 5,22-26; 4Ms 24,1-25 

20. Kolmapäev Pärast seda sünnib, et ma valan oma Vai-
mu kõige liha peale.  Jl 3,1  
Peetrus ütles: “Et Jeesus nüüd Jumala parema käega 
on ülendatud, siis ta on saanud Isalt Püha Vaimu, nagu 
oli tõotatud, ning on selle välja valanud; seda teie nüüd 
näete ja kuuletegi.”  Ap 2,33  
Püha Vaim, Sa kõikide usklike lohutus ja tugi. Me palume, 
hoia meie silmad alati Jeesusel – Temas näeme Isa armumõt-
teid. Istuta meisse Õnnistegija eeskuju, et meid leitaks Te-
mas nii koormat kandes kui ka rõõmu tundes.  Ove Sander  
Fm 1-16(17-22); 4Ms 27,12-23 

21. Neljapäev Ilmaaegu te tõusete vara üles, istute hilja 
ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Nii see on: Issand 
annab oma armsatele unes!  Ps 127,2  
Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust 
mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.  Fl 4,19  
Ära muretse, sul on Keegi, kes midagi paremat teeb sinu 
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heaks, kui sa oled mõistnud oodata.  Harri Haamer  
1Aj 29,9-18; Lk 12,49-53 

22. Reede Kuulja kõrva ja nägija silma - ka need mõle-
mad on Issand teinud.  Õp 20,12  
Katsuge läbi kõik, pidage kinni heast.  1Ts 5,21  
Minu südames ela vaid Sina ja pühi sealt välja kõik muu. 
Paiga ristil pean pärima mina, siis kiitust laulab mu suu. 
 Peeter Sink  
Jh 13,31-35; Lk 12,54-59 

23. Laupäev Mis on inimene, et sa temale mõtled, ja ini-
mesepoeg, et sa tema eest hoolitsed?  Ps 8,5  
Oma armastuses on tema meid ette määranud lapse-
õiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde 
oma tahtmise heameelt mööda. Ef 1,4-6  
Ühest küljest on Jumala ilmutus maailmale lõppenud Jeesu-
ses Kristuses, kus inimese ja Jumala kohtumine on käidud lõ-
puni ehk viidud maksimumini. Teisalt aga lõpeb Jumala tee-
kond alles seal, kus Ta on leidnud Jeesuse kaudu kodu meie 
südames, et kanda head vilja igavese elu jaoks.  Arne Hiob  
2Ts 2,13-17; Lk 13,1-5 

15. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie 
eest!  1Pt 5,7  
Mt 6,25-34; 1Pt 5,5c-11; Ps 20 
Jutlus: Lk 18,28-30 
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24. Pühapäev Ma olen pannud su ette elu ja surma, õn-
nistuse ja needuse. Vali nüüd elu.  5Ms 30,19  
Jeesus ütleb: “Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja 
oleks seda ülirohkesti.”  Jh 10,10  
Nõnda eriline valgus valgustamas rahva teed. Uue päeva 
kirgas algus Kristuses on haarand meid. Paturammetus on 
kustund, maha jäänud tühjad teed. Lootus eluks ellu astund, 
elame vaid Jeesuses.  Arved Paul 

25. Esmaspäev Issanda viha kestab silmapilgu, aga ta 
lahkus kogu eluaja; õhtul jääb nutt varaks, kuid hom-
mikul on hõiskamine.  Ps 30,6  
Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei 
ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt.  Ef 2,8  
Issand, meie Jumal! Oma armsa Poja Jeesuse Kristusega 
kinkisid Sa meile iseenda ja kõik, mis on Sinu oma. Me 
täname Sind, et tohime olla Sinu armu külalised terve oma 
elu!  Karl Barth  
Fl 4,8-14; Lk 13,6-9 

26. Teisipäev Meie Jumal, suur, vägev ja kartustäratav 
Jumal, kes peab lepingut ja osutab heldust: ära pea vä-
heseks kõike seda kannatust, mis on tabanud meid. 
 Ne 9,32  
Bartimus aga karjus veelgi enam: “Taaveti Poeg, halas-
ta minu peale!” Ja Jeesus ütles seisatades: “Kutsuge ta 
siia!” Ja nad kutsusid pimedat: “Ole julge, tõuse üles, 
tema kutsub sind!”  Mk 10,48-49  
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Jumalale ei ole sa liiga raske, et Tema sind su masendavast 
madalusest ei jaksaks üles tõsta.  Eenok Haamer  
1Tm 6,(3-5)6-11a; Lk 13,10-17 

27. Kolmapäev Kõik, mis Jumal teeb, on igavene; midagi 
ei ole sellele lisada ega sellest ära võtta.  Kg 3,14  
Püha, Tõelise käes on Taaveti võti, tema avab, ja ükski 
ei lukusta, ning lukustab, ja ükski ei ava.  Ilm 3,7  
Jumala töö ei allu alati inimese loogikale. See on Jumala 
käes. Ja meil ei ole võimalik käsutada Jumala Vaimu. 
 Joel Luhamets  
Kg 4,(4-7)8-12; Lk 13,18-21 

28. Neljapäev Keda Issand armastab, seda ta karistab ot-
sekui isa poega, kellele ta head tahab.  Õp 3,12  
Me ei otsi kiitust inimestelt, ei teilt ega muilt, kuigi me 
Kristuse apostlitena oleksime võinud esineda tähtsate-
na; vaid me olime malbed teie keskel, nii nagu toitja ema 
hellitab oma lapsi, sest te olite saanud meile armsaks. 
 1Ts 2,6-8  
Me võime mõnigi kord imestada, millest Jumal laseb meid 
läbi minna, aga ühel päeval oleme valmis, et meid võiks ha-
kata millekski vormima. Siis teeb Jumal sinust sellise astja, 
nagu Temale just vaja on.  Joel Luhamets  
Lk 10,38-42; Lk 13,22-30 
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MIHKLIPÄEV 
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad. 
 Ps 34,8  
Lk 10,17-20; Ilm 12,7-12a(12b); Lk 13,31-35 
Jutlus: Jos 5,13-15 

29. Reede Tuleta meelde kogu teekonda, mida Issand, su 
Jumal, sind on lasknud käia need nelikümmend aastat 
kõrbes, et sind alandada, et sind proovile panna, et teada 
saada, mis on su südames.  5Ms 8,2  
Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, 
vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on 
kurjad.  Ef 5,15-16  
Ole valvel, et sa ei unustaks Jumala eesmärki oma elu jaoks! 
 Oswald Chambers 

30. Laupäev Kas linnas juhtub õnnetus, mida Issand ei 
ole saatnud?  Am 3,6  
Kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, 
siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme - 
me oleme Issanda päralt.  Rm 14,8  
Kõik on armas ja magus, kui Sina lähedal viibid; kui Sina oled 
aga kaugel, siis on kõik mõru ja vastik.  Thomas Kempisest  
1Ms 16,6b-14; Lk 14,1-6 
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OKTOOBER

Kuu loosung: Jumala inglite ees tõuseb rõõm ühe patuse 
pärast, kes meelt parandab. Lk 15,10 

16. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi 
kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse.  2Tm 1,10  
2Tm 1,7-10;Jh 11, 1(2)3.17-27(41-45);Ps 140 
Jutlus: Nl 3,22-26.31-32 

1. Pühapäev Hanna palvetas: “Vägede Issand, kas sa 
tõesti vaatad oma teenija viletsusele ja mõtled minule 
ega unusta oma teenijat?”  1Sm 1,11 
Jumal kutsub olematuid nagu olevaid.  Rm 4,17  
Issand, meie eluase oled Sina alati, üle kõige kaduvuse aitad 
põlvest põlveni. Kuigi käime surmarada, ikka käid Sa meie 
eel, oma lapsi unustada ei Sa taha ristiteel. 
 KLPR 368:3. Tundmatu autor 

2. Esmaspäev Mina, Issand, olen õigusega sind kutsunud 
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ja kinnitan su kätt; ma kaitsen sind.  Js 42,6  
Jeesus ütleb: “Mina olen maailma valgus. Kes järgneb 
mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.”  Jh 8,12  
See, mis meiega juhtub, on sageli seotud sellega, kuhu on 
suunatud meie silmad, tähendab, mida igatseme. 
 Arne Hiob  
Rm 6,18-23; Lk 14,7-14 

3. Teisipäev Need keda on kogutud võõrailt mailt, hom-
miku poolt ja õhtu poolt, põhja poolt ja lõuna poolt. Tä-
nagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegu-
de eest inimlastele.  Ps 107,3.8  
Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel Kristuses 
elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, niihästi maa-
pealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi. 
 Kl 1,19-20  
Tõde võib otsida kõige üllatavamatest kohtadest, kuid pääse-
miseks vajalik tõde on üks – Jeesus Kristus.  Joosep Tammo  
Js 38,9-20; Lk 14,15-24 

4. Kolmapäev Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud, 
meie isad on meile jutustanud: suure teo oled sa teinud 
nende päevil.  Ps 44,2  
Mida ma veel ütlen? Mul puudub aeg jutustada Gideo-
nist, Baarakist, Simsonist, Jeftast, Taavetist, Saamuelist 
ning prohvetitest, kes usu läbi vallutasid kuningriike, 
mõistsid kohut, said kätte tõotusi, sulgesid lõvide suud, 
kustutasid tule väe, pääsesid pakku mõõgatera eest, said 
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nõtrusest tugevaks ja vägevaks sõjas.  Hb 11,32-34  
Sinu Issand ei hülga sind. Mineviku imede meenutamine ai-
tab sind kindlamini sammuda edasi.  Eenok Haamer  
Ap 9,36-42; Lk 14,25-35 

5. Neljapäev Vaata, Issand Jumal aitab mind! Kes võib 
mind süüdi mõista?  Js 50,9  
Me kiitleme Jumalast meie Issanda Jeesuse Kristuse 
läbi, kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepituse. 
 Rm 5,11  
On olemas üks vara, mis on kallim kui kõik maailma va-
randused kokku. On olemas üks aare, mille väärtus ületab 
isegi elu hinna. Selleks on inimese süda, mis on leidnud Ju-
mala rahu, inimese hing, mis on püha Jumalaga lepitatud. 
 Rudolf Kiviranna  
Fl 1,19-26; Lk 15,1-7 

6. Reede Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest ma 
loodan sinu peale!  Ps 143,8  
Jüngrid läksid välja ja astusid paati. Ent sellel ööl ei 
püüdnud nad midagi. Aga koidu ajal seisis Jeesus kal-
dal.  Jh 21,3-4  
Sa, Jeesus, oled eluteel mu kõige kallim vara. Su armu 
igatseb mu meel mu toitja, tervendaja. Sa hingehaa-
vu parandad ja mureorus kinnitad, kui Sinult abi ootan.  
 KLPR 284:1. Endel Mets  
Ilm 2,8-11; Lk 15,8-10 
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7. Laupäev Siis on kuu valgus nagu päikese valgus, ja 
päikese valgus on seitsmekordne otsekui seitsme päeva 
valgus, päeval, kui Issand seob oma rahva vigastusi ja 
parandab tema löögihaavu.  Js 30,26  
Jumal asub nende juurde elama ning nemad saavad 
tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Ju-
malaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning 
surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning 
valu ei ole enam, sest endine on möödunud.  Ilm 21,3-4  
Pisarad seal pärleiks saavad, piinaokkad palmideks, nõdrad 
säral sätendavad, vaesus muutund rikkuseks. Kes siin üksi 
kaevanud, hädaorus ohanud: karikas neil kätte antud, või-
dukroon neil pähe pandud.  KLPR 303:4. Martin Lipp  
Rm 4,18-25; Lk 15,11-32 

LÕIKUSTÄNUPÜHA 
Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa 
omal ajal.  Ps 145,15  
Lk 12,(13-14)15-21; Mt 6,25-34; 2Kr 9,6-15; Ps 67 
Jutlus: Js 58,7-12 

8. Pühapäev Vihake kurja ja armastage head, pange vä-
ravas kehtima õigus; vahest Issand, vägede Jumal, an-
nab siiski armu.  Am 5,15  
Nüüd aga jätke teiegi maha see kõik: viha, raev, kur-
jus, teotamine, siivutud sõnad oma suust. Ärge valetage 
üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema 
tegudega.  Kl 3,8-9  
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Kurjuse varjatud maailm, mis on ise tiine vastuoludest, peab 
ükskord nõndasamuti varisema.  Arne Hiob 

9. Esmaspäev Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal 
tegevusel taeva all.  Kg 3,1  
Peetrus ütles Jeesusele: “Õpetaja, siin on meil hea olla, 
teeme õige kolm lehtmaja: ühe sinule ja ühe Moosesele 
ja ühe Eelijale.” Ta ei teadnud, mida ta ütleb.  Lk 9,33  
Issand, me ei tea, mis meid sel päeval võib oodata. Meie 
silmad aga vaatavad Sinu poole, kelles elab täiuslikkus ja 
kellelt me ka saame kõik, mis teenib elu ja jumalakartust. 
Me paneme oma lootuse Sinu peale, kes Sa oled ustav ja 
armuline ning ei lase kellelgi jääda häbisse, kes loodab Sinu 
peale.  Magnus Friedrich Roos  
Hb 11,1-7(8-10); Lk 16,1-9 

10. Teisipäev Ma kiitsin ja ülistasin teda, kes elab igaves-
ti, kelle valitsus on igavene valitsus.  Tn 4,31-32  
Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna. 
 Ap 5,29  
Meid võib aidata üksnes see, kui võtame nagu lapsed Ju-
mala käest vastu Tema riigi, Tema rikkuse – selle elu, mis 
Tema on tõotanud. Meie silmad muutuvad selgemaks: nii 
mõnigi asi, mis enne nii tähtis ja suur tundus, muutub eba-
olulisemaks, ja see, millest paljud pimedatena mööda lähe-
vad, saab oluliseks. Elu muutub teiseks, sest on saanud teise 
suuna.  Jaan Kiivit jun  
Jk 1,1-6(7-11)12-13; Lk 16,10-18 

Oktoober



– 140 –

11. Kolmapäev Nad sõitsid laevadega merel ja nägid Is-
sanda tegusid ja tema imetöid meresügavustes. Tänagu 
nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest 
inimlastele.  Ps 107,23.24.31  
Tema küll ei ole kaugel ühestki meist.  Ap 17,27  
Kristlaste Jumal ei ole abstraktne mõiste, vaid konkreetne 
isik, kes võib sekkuda isegi nähtavalt meie eluavaldustesse. 
 Fanny de Sivers  
Lk 7,1-10; Lk 16,19-31 

12. Neljapäev Mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast 
mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetu-
se mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.  Jr 29,11  
Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse 
rikkus kõigi rahvaste seas; see on - Kristus teie sees, kir-
kuse lootus. Meie kuulutame teda.  Kl 1,27-28  
Kui sa oma hädaga oled Jeesuse Kristuse ette seisma jäänud 
ja tundnud, kuidas Tema käsi sind õnnistab, siis ei taha sa 
ka Jumala Sõna enam seletada oma inimliku mõistusega ega 
kahelda selle juures.  Eduard Salumäe  
Ap 5,34-42; Lk 17,1-10 

13. Reede Mu hing ilutseb mu Jumalas, sest ta on mind 
riietanud päästeriietega, katnud õigusekuuega.  Js 61,10  
Jeesus ütleb: “Õndsad olete teie, kes te nüüd nälgite, sest 
teie saate küllaga! Õndsad olete teie, kes te nüüd nutate, 
sest teie saate naerda!”  Lk 6,21  
Sel päeval, kui märkan, et just risti kaudu hakkab taevas 
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mulle lähenema, tahaksin minagi oma eluristi all teha vaid 
ühte - laulda.  Harri Haamer  
Hb 12,1-3; Lk 17,11-19 

14. Laupäev Sõna on sinule väga ligidal, sinu suus ja sinu 
südames, et seda täita.  5Ms 30,14  
Rahvahulgad küsisid Johanneselt: “Mis meil siis tuleb 
teha?” Aga tema kostis: “Kellel on kaks särki, jagagu 
sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku niisamu-
ti!”  Lk 3,10-11  
Tõeline vabadus on see, kui me vabatahtlikult ja rõõmsa 
meelega, mõtlemata karistusele või tasule, teeme seda, mida 
käsib seadus.  Martin Luther  
Mt 14,22-33; Lk 17,20-37 

18. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, 
armastagu ka oma venda!  1Jh 4,21  
Mk 12,28-34; Rm 14,17-19; Ps 5 
Jutlus: Mk 10,17-27 

15. Pühapäev Kui mu hing nõrkes mu sees, mõtlesin ma 
Issandale ja mu palve tuli sinu juurde.  Jn 2,8  
Palvetage, et te ei satuks kiusatusse!  Lk 22,40  
Ainult palve on meie vari ja kaitse.  Martin Luther 

16. Esmaspäev Taevad haihtuvad kui suits ja maa kulub 
nagu kuub, selle elanikud surevad otsekui sääsed. Aga 
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minu pääste jääb igavesti ja minu õiglus ei lõpe.  Js 51,6  
Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saami-
seks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.  1Ts 5,9  
Jumal ei taha meie pattu näha ega seda meile ette heita – 
mida me küll iga päev oleme ära teeninud. Ta tahab meid 
armulikult kohelda ja andeks anda, nii nagu Ta on tõotanud, 
ja meile seega kinkida rõõmsa ning kartmatu südametunnis-
tuse, et võiksime Tema ees seista ja Teda paluda. 
 Martin Luther  
Mt 6,1-4; Lk 18,1-8 

17. Teisipäev Igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pää-
seb.  Jl 3,5  
Koputage, ja teile avatakse.  Lk 11,9  
Mis on kõige tähtsam palve? Et Jumala riik tuleks ja meid 
endasse haaraks. Kuna Jumal end inimesele peale ei suru, 
siis on tähtis palvetada usu eest, et võiksid uskuda ise, su 
armsad, su rahvas, su vaenlased. Sest usu läbi saame õnd-
saks.  Konrad Veem  
Mk 3,31-35; Lk 18,9-17 

18. Kolmapäev Mispärast sa oled põlanud Issanda sõna, 
tehes, mis on tema silmis paha?  2Sm 12,9  
Jumala rajatud alus püsib kindlana ja temal on see pit-
ser: “Issand tunneb omi” ja “Ülekohtust taganegu iga-
üks, kes nimetab Issanda nime”.  2Tm 2,19  
Anna kogu oma elu Kristuse juhtimise alla! Ära tee midagi, 
mida Ta keelab; ära jäta tegemata midagi, mida Ta käsib! 
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Kui sa nii talitad, siis pääsed nende taevaste jõudude kätte, 
mis teevad sinust uue inimese.  Osvald Tärk  
Ül 8,4-7; Lk 18,18-30 

19. Neljapäev Kui suured on sinu teod, Issand! Väga sü-
gavad on su mõtted!  Ps 92,6  
Olge juurdunud ja ülesehitatud Jeesuses Kristuses ning 
kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud, ja olge 
ülevoolavad tänus.  Kl 2,7  
Kõik eluaja tahan ma Sind, Jumal, ülistada ja kõigis pai-
gus rõõmuga Su kiitust kuulutada. Mu meel ja süda är-
gaku, mu ihu, hing Sind teenigu! Au Jumalale andkem! 
 KLPR 290:3. Johann Jakob Schütz  
Gl 5,13-18; Hs 1,1-21 

20. Reede Jumal lõi tema meheks ja naiseks, ja ta õnnis-
tas neid ning andis neile nime: inimene.  1Ms 5,2  
Vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette!  Rm 12,10  
Oh mis kaunis asi see, et kui vennad elame rahus, armas-
tusega, ilma kavaluseta. Anna oma väge nüüd, mis võib 
kõiki südameid täita armastusega ja nad panna põlema. 
 KLPR 312:1,7. Michael Müller  
Rm (14,20b-15,1)15,2-6; Hs 1,22-28 

21. Laupäev Issand, mida ma pean ootama? Oma lootuse 
ma panen üksnes sinu peale!  Ps 39,8  
Jeesus aga ütles naisele: “Tütar, sinu usk on su pääst-
nud, mine rahuga!”  Lk 8,48  
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Päike läks pilve taha, aga mõtle sellele, et kui sa oma pil-
vedest kõrgemale tõused, siis näed ikka päikest. Luba end 
tõsta.  Eenok Haamer  
Mt 5,17-24; Hs 2,1-3,3 

19. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, 
siis ma saan abi.  Jr 17,14  
Mk 2,1-12; Ef 4,22-32; Ps 32 
Jutlus: Mk 1,32-39 

22. Pühapäev Võta kätte ja hakka tööle! Issand olgu sinu-
ga!  1Aj 22,16  
Siimon Peetrus ütles: “Õpetaja, me oleme terve öö vaeva 
näinud ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale lasen 
ma võrgud vette.”  Lk 5,5  
Kõik, mis ette võtad sa, Jeesusega alga; Jeesu jälil jätmata juhi 
oma jalga! Jeesusega ärka sa, puhkama ka heida! Kui on Jees-
us sinuga, siis sul abi leida.  KLPR 436:1. Tundmatu autor 

23. Esmaspäev Veereta oma tööd Issanda peale, siis su 
kavatsused lähevad korda.  Õp 16,3  
Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite 
tema hea nõu kohaselt.  Fl 2,13  
Jumala teed ei ole iialgi nii rasked, et me ei suudaks neil 
käia. Kes väsib, sellele annab ta jõudu kanda oma risti ja käia 
Jumala teid ning täita tema tahtmist.  Aleksander Täheväli  
2Ms 15,22-27; Hs 3,12-21 
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24. Teisipäev Rõõmutsege ja olge igavesti rõõmsad mu 
loodu pärast.  Js 65,18  
Suured ja imelised on sinu teod, Issand Jumal, Kõige-
väeline! Õiged ja tõelised on sinu teed, sa paganate ku-
ningas!  Ilm 15,3  
Jehoovat kõigest südamest ma kiidan koguduses, ma lau-
lan Tema tegudest, Ta väest, austusest. Oh seda pangem 
tähele, mis imet oma rahvale Ta suurest armust teinud! 
 ULR 32:1. Adalbert Hugo Willigerode  
Lk 5,12-16; Hs 3,22-27 

25. Kolmapäev Hea on vaikselt oodata Jehoova päästet. 
 Nl 3,26  
Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest 
ustav on, kes seda on tõotanud.  Hb 10,23  
Kindel usk varub kannatlikkust ja pikka meelt. Jumal on 
olnud meie vastu pikameelne, olgem siis seda ka ise Jumala, 
oma kaasinimese ja koguduse suhtes. See on küpse ja kindla 
usu märk!  Joosep Tammo  
Lk 13,10-17; Hs 4,1-8 

26. Neljapäev Pange tähele õigust ja olge õiglased, sest 
mu pääste on ligidal ja mu õiglus ilmumas!  Js 56,1  
Ükski ärgu pidagu silmas mitte ainult oma, vaid ka 
teiste kasu.  Fl 2,4  
Hea, mida kohustusena tehakse, ei vii kedagi edasi ega 
sünnita midagi uut. Seevastu hea, mis kasvab välja spon-
taansest ligimesearmastusest, on inimelu rikkus, edasiviiv 
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ja loov jõud.  Jaan Kiivit jun  
Mt 8,14-17; Hs 7,1-13 

27. Reede Jaakobi sugu, tulge, käigem Issanda valguses! 
 Js 2,5  
Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei 
ole öö ega pimeduse lapsed.  1Ts 5,5  
Kas Jeesust on näha meie kaudu meie ümbruses? Kas sa 
oled selle üle järele mõtelnud?  Eenok Haamer  
Jr 17,13-17; Hs 7,14-27 

28. Laupäev Rõõmuhüüdega andke teada, kuulutage 
seda, levitage maailma ääreni, öelge: “Issand on lunas-
tanud oma sulase Jaakobi.” Js 48,20  
Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaa-
le, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp. 
 Mt 24,14  
Kas sina oled nende hulgas, kes tunnistavad Kristust? Kas 
sina oled Issanda Kristuse käeks?  Uno Plank  
Ap 14,8-18; Hs 8,1-18 

20. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Tema on andnud sulle teada, inimene, mis hea on! Ja mida 
nõuab Issand sinult muud kui et sa teeksid, mis on õige, ar-
mastaksid osadust ja käiksid hoolsasti ühes oma Jumalaga? 
 Mi 6,8  
Mk 10,2-9(10-16); 1Ts 4,1-8; Ps 69,1-16 
Jutlus: 1Ms 8,18-22 
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29. Pühapäev Aamos ütles: “Mina ei ole prohvet ega 
prohvetijünger, vaid olen karjane ja metsviigipuude 
vääristaja. Aga Issand võttis mind karja järelt ja ütles 
mulle: Mine, ennusta mu rahvale Iisraelile!”
 Am 7,14-15  
Aga kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele 
nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks. 
 1Kr 14,3  
Kui Jumal tahab midagi selles maailmas ilmutada, edasi 
anda, siis selleks kasutab Tema teid. Olge siis kasutatavad 
Tema käes, austage Issandat ja jagage Jumala headust! 
 Joel Luhamets 

30. Esmaspäev Ma teen teile rohkem head kui teie algus-
aegadel. Ja te saate tunda, et mina olen Issand.  
 Hs 36,11  
Jumal, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema 
meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga 
meile kõike muud kinkima?  Rm 8,32  
Kõik, mis me oleme, ja kõik, mis me teeme, on ainuüksi 
Jumala halastus või Jumala armastus.  Toomas Paul  
2Ts 3,6-13; Hs 10,1-22 

USUPUHASTUSPÜHA 
Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba ole-
mas - see on Jeesus Kristus.  1Kr 3,11  
Mt 5,2-10(11-12); Rm 3,21-28; Hs 11,14-25 
Jutlus: Mt 10,26b-33 
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31. Teisipäev Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua 
seda taga!  Ps 34,15  
Võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on meid 
vastu võtnud Jumala kirkuseks.  Rm 15,7  
Ei ole põhjust enda teistest paremaks pidamiseks. Võtkem 
kaastundlikult osa ligimese hädast ja ärgem olgem ainult 
siis õnnetustule kustutajad, kui põleb oma maja.  
 Bruno Ederberg 
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NOVEMBER 

Kuu loosung: Jumal ütleb: Minu eluase on nende juures: 
mina olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. 
 Hs 37,27 

1. Kolmapäev Ons see hea, kui Jumal teid läbi katsub? 
Või tahate teda petta nagu inimest?  Ii 13,9  
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski ka-
heterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge 
ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja 
kaalutluste hindaja.  Hb 4,12  
Kui Piiblit palvega lugeda, osutub ta alati tänapäevaseks – 
ta ei ole ainult hulk kirjutisi minevikust, vaid sõnum, mis 
on adresseeritud minule siin ja praegu. 
 Piiskop Kallistos Ware  
Ef 5,25-32; Hs 12,1-16 

2. Neljapäev Öelge neile, kel rahutu süda: «Olge kindlad, 
ärge kartke! Vaata, teie Jumal!»  Js 35,4  
Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus 
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Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid.  1Tm 1,15  
Sina tunned minu valu, teada Sul on minu piin: Sinu surm 
mul saatku elu, et ma elan seal ja siin. Oma õigust kingi 
mulle, südame ma annan Sulle. Mis on patust roojastud, ve-
rega nüüd puhastud.  ULR 380:6. Johann Rist  
1Kr 14,26-33; Hs 16,1-22 

3. Reede Issand, miks sa seisad kaugel, miks sa peidad 
ennast hädaajal?  Ps 10,1  
Jeesus kisendas valju häälega: “Mu Jumal, mu Jumal, 
miks sa mu maha jätsid?”  Mk 15,34  
Pühas vaikuses nüüd läeme, seisatame Kolgatal. Hardumuses 
kummardame sündind imet otsata: orjaks alandas end vaba, 
sangar saanud sulaseks, nende eest, kes pattu teevad, õige 
surmasuhu läks.  KLPR 93:2. Friedrich von Bodelschwingh  
Jh 18,28-32; Hs 17,1-24 

4. Laupäev Tõuse kõrgele, Issand, oma võimuses: me ta-
hame laulda ja ülistada sinu vägevust!  Ps 21,14  
Mida süda täis, sellest suu räägib!  Lk 6,45  
Ma tahan Sinu armust laulda, nii kaua kui veel liigub keel, 
ja tänuohvreid Sulle tuua, kui minu süda tuksub veel! Kui 
vaikib viimaks minu keel, siis kiidan õhates Sind veel. 
 KLPR 301:7. Johann Mentzer  
Õp 3,1-8; Hs 18,1-3.20-32 

21. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri 
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heaga!  Rm 12,21  
Mt 5,38-48; Ef 6,10-17; Ps 69,17-37 
Jutlus: Mt 10,34-39 

5. Pühapäev Sina oled andeksandja Jumal, armuline ja 
halastaja, pika meelega ja rikas heldusest.  Ne 9,17  
Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke 
teiegi!  Kl 3,13  
Usk tegeleb armastuse kaudu. Üks hingevaenlase relvi on 
kibestunud mõtted.  Aino Gundersen 

6. Esmaspäev Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav, tema 
suurus on uurimatu!  Ps 145,3  
Kristuses elab kogu jumalik täius ihulikult, ja teie olete 
saanud osa tema täiusest, kes on iga valitsuse ja meele-
valla pea.  Kl 2,9-10  
Ilu on päiksel, kena on kuu pale ja kaunim läige tähtedel. 
Säravam Jeesus, hiilgavam Kristus, ei seda ilu inglitel. 
 KLPR 293:3. Leopold Aleksander Raudkepp  
Rm 12,17-21; Hs 20,1-17 

7. Teisipäev Vöö köitja ärgu kiidelgu nõnda nagu lahti-
päästja.  1Kn 20,11  
Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääki-
ma, pikaldane vihastama. Sest mehe viha ei soeta õigust 
Jumala ees.  Jk 1,19-20  
Issand, tee mind vabaks uhkusest ja riieta mind alandlik-
kuse rüüga, saada eemale ägestav viha ning relvasta mind 
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kannatlikkusega.  Cantebury Anselm  
2Kr 10,1-6; Hs 20,30-44 

8. Kolmapäev Issand, ära tee tühjaks oma lepingut meie-
ga!  Jr 14,21  
Jumal on meile äratanud päästesarve oma sulase Taa-
veti soost, et halastust anda meie vanematele ja pidada 
meeles oma püha lepingut.  Lk 1,69.72  
Jumal, Kõigeväeline! Hea on meenutada Sinu tegusid, eri-
ti siis, kui kahtlused kipuvad meid ümber lükkama. Oled 
teinud meiega kindla lepingu Jeesuse Kristuse ohvriveres. 
Miski ei suuda seda tühistada. Aita, et meiegi jääksime usus 
selle juurde!  Marcus Hermen  
1Ms 13,5-12(13-18); Hs 33,10-20 

9. Neljapäev Issand on mind läkitanud kuulutama Issan-
da meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päe-
va.  Js 61,1.2  
Jeesus ütleb: “Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähe-
dal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!” 
 Mk 1,15  
Inimeseks saanud Jumalana kingib Jeesus meile võimalu-
se vaadata Jumala südamesse ja mõista ja vastu võtta Tema 
päästev ja uueksloov armastus.  Rudolf Kiviranna  
3Ms 19,1-3.13-18; Hs 33,21-33 

10. Reede Jeremija ütles: “Oma rahva, mu tütre vigastu-
se pärast olen ma murdunud. Kas Gileadis ei ole palsa-
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mit või ei ole seal ravijat?“  Jr 8,21.22  
Jeesus ütleb: “Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole 
tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid meeleparanduse-
le.”  Lk 5,31-32  
Kui Issand inimeseks saades ennast sedavõrd alandas, et 
oma jumaliku au ja taevase saatjaskonna maha jättis, sündis 
see meie pärast. Oma alanduses sai Ta meile väga läheda-
seks. Jeesus tuli kadunuid otsima.  Albert Soosaar  
Lk 22,49-53; Hs 34,1-16 

11. Laupäev Mina olen temale tuliseks müüriks ümber-
ringi, ütleb Issand.  Sk 2,9  
Jeesus ütleb: “Põrgu väravad ei saa mu kogudusest või-
tu.”  Mt 16,18  
Jumal, Sa näed meid ja tunned ja tead, kui pisut on meil ram-
mu, kui palju kordi me tüdineme ja väsimus kipub võimust 
võtma. Tuleta meile meelde, et me uut jõudu saame Sinu käest. 
Sina oled meile taevase relvastuse valmis pannud, et me seda 
võiksime võtta ning kasutada ja Sa oled meile selleks jõudu 
pakkunud Jeesuse läbi. Pühitse meie südamed seda mõistma ja 
seda tarvitama, mis Sa meie heaks oled teinud.  Harri Haamer  
2Tm 2,1-5(6); Hs 34,23-31 
. 
3. PÜHAPÄEV ENNE UUT KIRIKUAASTAT 
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev! 
 2Kr 6,2  
Lk 17,20-24(25-30); Rm 14,7-9; Ps 110 
Jutlus: Lk 11,14-23 
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12. Pühapäev Ära vihka südames oma venda! Noomi 
julgesti oma ligimest, et sina ei peaks tema pärast pattu 
kandma!  3Ms 19,17  
Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, 
julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega 
kõikide vastu!  1Ts 5,14  
Ei tasu segi ajada hukkamõistu ja noomimist. Esimene pa-
neb lootuse kõrvale, teine aga on just sellest kantud. 
 Marcus Hermen 

13. Esmaspäev Ahastused täidavad mu südame; tõmba 
mind välja mu kitsikustest!  Ps 25,17 
Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab 
teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.  Fl 4,7  
Ma annan oma hirmud - Sina tead neid! - Sinu käte, Issand. 
Ma ise ei oska nendega toime tulla, aga Sina üksi suudad 
vaigistada kõik tormid. Ma usaldan Sind. Sa teed mind tu-
gevaks. Mida peaksin kartma, kui Sina oled minuga? 
 Eenok Haamer  
1Pt 4,7-11; Hs 36,16-32 

13. november 1741 - kõik vennastekogudused austavad 
Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat 

14. Teisipäev Sa oled ennast väsitanud oma paljude nõu-
andjatega; astugu nad ometi ette ja päästku sind. Vaata, 
need on otsekui kõrred, tuli põletab need.  Js 47,13-14  
Mul pole millestki suuremat rõõmu, kui kuulda oma 
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lapsi käivat tões.  3Jh 4  
Kõik inimeste poolt konstrueeritud religioonid on rohkem 
või vähem fantaasiakujud, kus võib leiduda ka tõeelemen-
te, kuid mitte ses ulatuses, et pääseksime kõigest kurjast ja 
leiaksime elava Jumala.  Arne Hiob  
Jr 18,1-10; Hs 37,1-14 

15. Kolmapäev Teie süda olgu siiras Issanda, meie Juma-
la vastu.  1Kn 8,61  
Kes hoiab Issanda poole, see on temaga üks vaim. 
 1Kr 6,17  
Kui tormikeerisesse sattunud laev hukkuma hakkab, siis on 
liiga hilja mõtelda päästepaatide ehitamisele. Nad peavad 
olema laevas ja tarvitamiskõlblikud ka siis, kui on päikese-
paistelised vaiksed ilmad ja mil keegi ei mõtle pimedusele, 
tormile ja surmale. Kandkem õigel ajal hoolt selle eest, et 
meil õnne ja valu keskel, elus ja surma suure pimeduse lävel 
seistes oleks see, mis on kõige tähtsam.  Rudolf Kiviranna  
Hb 13,1-9b; Hs 37,15-28 

16. Neljapäev Rahvad tulevad su valguse juurde ning ku-
ningad paistuse juurde, mis sinust kumab.  Js 60,3  
Vaata, on viimaseid, kes saavad esimesteks, ja on esime-
si, kes jäävad viimasteks!  Lk 13,30  
Sina olid minuga, aga mina ei olnud Sinuga. Sina kutsusid 
mind ja hüüdsid mind ja said mu kurbusest jagu. Sa hiilga-
sid ja särasid ja Sa päästsid mu pimedusest.  Augustinus  
1Jh 2,18-26(27-29); Hs 40,1-16 
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17. Reede Sinu surnud ärkavad ellu.  Js 26,19  
Õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad Issandas! 
Jah, Vaim ütleb, et nad võivad hingata oma vaevadest. 
 Ilm 14,13  
Jumala vitaalsus ning põhjatu energia väljenduvad Kristu-
ses ja kanduvad üle neile, kes Temast kinni hoiavad. Elu, 
millest Jeesus kõneleb, algab juba materiaalses olemises, 
läheb läbi kõige materiaalse hävingust ja kestab igavesti. 
 Fanny de Sivers  
2Kr 6,1-10; Hs 42,15-43,12 

18. Laupäev Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt val-
gust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. 
 Js 9,1  
Jeesus Kristus on loovutanud iseenda meie eest, et meid 
lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale päris-
rahvaks, innukaks headele tegudele.  Tt 2,14  
Ise, Issand, vaeseks said, aga meile rikkust tõid; said küll 
nõdraks, väetimaks, siiski surma surmajaks. Terve ilm Su 
väge näeb, põrgu vabisema läeb, au ja riik Su omaks jääb. 
 ULR 127:2. Johann Olearius  
Mk 13,1-8; Hs 47,1-12 

EELVIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS 
Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 
 2Kr 5,10  
Mt 25,31-46; Rm 8,18-23(24-25); Ps 63 
Jutlus: Lk 16,1-8(9) 
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19. Pühapäev Issand, sinu Jumal, on sind õnnistanud kõi-
gis su kätetöis.  5Ms 2,7  
Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kas-
tab, vaid Jumal, kes kasvatab.  1Kr 3,7  
Arvame, et kõik sõltub üksnes meist. Arvame, et peame 
haarama kõigest ja vastutama kõige eest, lahendama kee-
rulised küsimused. Aga see, kellel lapse kombel on kõige 
keskuseks Isa, ei looda oma jõududele ja võimalustele, vaid 
Isale. See vabastab muredest.  Ema Basilea Schlink 

20. Esmaspäev Ärge lisage midagi sellele, milleks mina 
teid kohustan, ja ärge võtke midagi ära, vaid pidage 
Issanda, oma Jumala käske.  5Ms 4,2  
Aga Jeesus kostis: “Minu ema ja mu vennad on need, 
kes Jumala sõna kuulevad ja selle järgi teevad.”
  Lk 8,21  
Püha Vaim jääb pühade koguduse ehk kristlaskonna juurde 
viimse päevani, tuues meid kokku ja kasutades selleks, et 
kuulutada ja õpetada Jumala Sõna. Seeläbi Ta pühitseb ning 
õnnistab, et me iga päev kasvaksime ja saaksime tugevaks 
usus, ja viljades, mida usk kannab.  Martin Luther  
Mt 7,21-27(28-29); 1Ts 1,1-10 

21. Teisipäev Õnnis on mees, kes on armuline ja annab 
laenuks, kes oma asju ajab õigluses.  Ps 112,5  
Nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke 
neile!  Lk 6,31  
Teenimine on ennekõike õnnistuse saamine neilt, keda me 
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teenime. Mida kujutab enesest õnnistus? See on hetkeline 
võimalus Jumalat näha. Me näeme Jumalat Jeesuse kaudu, 
ja Jeesuse nägu on kõigis neis, kes meie hoolitsust vajavad. 
 Henri Nouwen  
Jh 3,17-21; 1Ts 2,1-12 

PAASTU- JA PALVEPÄEV 
Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõimu-
dele.  Õp 14,34  
Lk 13,(1-5)6-9; Rm 2,1-11; 1Ts 2,13-20 
Jutlus: Mt 12,33-35(36-37) 

22. Kolmapäev Õnnista oma pärisosa; hoia neid nagu 
karjane ja kanna neid igavesti!  Ps 28,9  
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  
Jeesusega käia võtkem, jõudkem Tema järele. Mis maail-
mast, maha jätkem, nõudkem põrmust ülesse: ikka käia 
taeva rada, maa peal taevas viibida, õiget usku pidada, ar-
mastuses kinnitada: käi mu ees, mu karjane, küll siis astun 
järele! KLPR 317:1. Sigmund von Birken 

23. Neljapäev Mul seisid meeles, Issand, su seadused 
muistsest ajast ja ma sain troosti.  Ps 119,52  
Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas 
tema kõnet.  Lk 10,39  
See, kuhu meie silmad on pööratud, näitab, kes me ise ole-
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me – luues juba teatava kontakti igatsetuga. Sellest hakkab-
ki kinni Jumal ja viib meid sinna, kuhu igatseme – ainult et 
igatsus peab olema tõsine ning tõsine peab olema ka meie 
soov saada andeks oma süü.  Arne Hiob  
Lk 15,1-10; 1Ts 3,1-13 

24. Reede Vaest ei unustata jäädavalt, viletsate lootus ei 
hukku igaveseks.  Ps 9,19  
Nõnda me saame alati olla koos Issandaga. Julgustage 
siis üksteist nende sõnadega!  1Ts 4,17-18  
Las nõutab mind Kõige Püham, ja kaitseb mind maal ja me-
rel ning juhib mind sammhaaval Igikestva Linna rahusse! 
 Keldi palve  
Hb 13,17-21; 1Ts 4,1-12 

25. Laupäev Olge siis hästi valvel oma hingede pärast, 
armastades Issandat, oma Jumalat!  Jos 23,11  
Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Ju-
malas ja Jumal püsib temas.  1Jh 4,16  
Kui Sina, Issand, minust hoolid, siis on mul osadus armas-
tuse allikaga ja ma võin sealt ammutada, kartmata, et see 
tühjaks saab.  Toomas Paul  
Ilm 20,11-15; 1Ts 4,13-18 

SURNUTEMÄLESTUSPÜHA 
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu.  Lk 12,35  
Mt 25,1-13; Ilm 21,1-7; Ps 46 
Jutlus: Lk 12,42-48 
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26. Pühapäev Me ise ei tea, mida peaksime tegema, vaid 
meie silmad vaatavad sinu poole.  2Aj 20,12  
Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale. 
 Hb 12,2  
Jeesusele vaatamiseks tuleb mõnikord end päris sundida. 
Aga kui oled vaadanud, siis läheb kergeks.  Eenok Haamer 

27. Esmaspäev Issanda päralt on maa toed ja nende peale 
on ta seadnud maailma.  1Sm 2,8  
Jumal on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kau-
du, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi 
ta on ka maailmad teinud, kes on tema kirkuse kiirgus 
ja tema olemuse kuju kandes kõiksust oma väe sõnaga. 
 Hb 1,2-3  
Hirmsat valu kannatades; halleluuja! Meile õnnistuseks saa-
des; halleluuja! Taevas Ta on Kuningas; halleluuja! Ingli-
koorid hõiskamas; halleluuja!  KLPR 105:3.  
Hb 12,18-25; 1Ts 5,1-11 

28. Teisipäev Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõs-
tetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse 
ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema. 
 1Ms 4,7  
Patust vabastatuna te olete saanud õiguse teenriteks. 
 Rm 6,18  
Kuna Kristus ise on saanud süüdlaseks kõigis pattudes, mis 
meie oleme teinud, siis oleme kuulutatud kõigist pattudest 
vabaks, mitte siiski meie eneste läbi, meie tegude või teene-
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te tõttu, vaid Tema läbi.  Martin Luther  
1Pt 1,13-21; 1Ts 5,12-28 

29. Kolmapäev Parandage oma eluviise ja tegusid, siis 
ma jätan teid elama siia paika.  Jr 7,3  
Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha iga-
ühele sedamööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päe-
vast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodu-
des ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega, 
kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Issand 
aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka. 
 Ap 2,45-47  
Meeleparandus pole ainult oma süü tundmine ja kahetsus, 
vaid siia kuulub ka käimine uues elus.  Arved Paul  
1Kr 3,9-15; 2Ts 1,1-12 

30. Neljapäev Issand vastas Moosesele: “Sa oled armu 
leidnud minu silmis ja ma tunnen sind nimepidi.” 
 2Ms 33,17  
Maarja juurde tulles ütles Gabriel: “Rõõmusta, sa ar-
muleidnu! Issand on sinuga!”  Lk 1,28  
Tulge, vaesed, tulge, vaesed, tulge, patused, mehed, naised, 
mehed, naised, suured, väikesed! Heitke hingest kurvastus, 
mure, lein ja ahastus, leidke usus, leidke usus arm ja halas-
tus!  KLPR 119:3. Andres Põder  
1Ts 5,9-15; 2Ts 2,1-12 
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DETSEMBER 

Kuu loosung: Jumala südamliku halastuse läbi on meid tul-
nud katsuma päevatõus kõrgest, paistma meile, kes istume 
pimeduses ja surma varjus, ja juhtima meie jalgu rahuteele!
 Lk 1,78-79 

1. Reede Uhkus on enne langust ja kõrkus enne komis-
tust.  Õp 16,18  
Kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata aga midagi, 
see petab iseennast. Igaüks katsugu läbi oma töö ja siis ta 
võib kiidelda üksi iseendas, mitte teistele.  Gl 6,3-4  
Ära lase mul iialgi unustada, et mina ei ole maailma algus 
ega lõpp, et mul saab üldse olla mingi tähendus vaid Sinu 
looduna ja Sinu jaoks! Minu isiklikul elul ei saa olla oma-
ette mõtet, mõte on vaid siis, kui olen osa Sinu tervikust. 
 Toomas Paul  
Hb 13,10-16; 2Ts 2,13-17 

2. Laupäev Pöördugu ometi igaüks oma kurjalt teelt ja 
oma kurjadest tegudest.  Jr 25,5  
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Kandke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju!  Lk 3,8  
Minu läbikäimine Jumalaga ei ole korras. Saan aru, et Ta 
otsib mind, aga mina olen nagu udu taga. Mu Issand, hajuta 
see udu! Ise ma ei jaksa läbi murda, ei suuda ennast võita. 
Ma usun, Sina jaksad. Võida kahtlused ja palun aita mind 
mu uskmatuses.  Eenok Haamer  
 Ilm 21,10-14. 21-27; 2Ts 3,1-18 

Uue kirikuaasta algus 

1. ADVENDIPÜHAPÄEV. KIRIKUAASTA ALGUS 
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.  Sk 9,9  
Mt 21,1-9; Rm 13,8-12(13.14); Ps 24 
Jutlus: Ilm 5,1-5(6-14) 

3. Pühapäev Laulge Issandale uut laulu tema kiituseks 
maailma äärest.  Js 42,10  
Sakarias sai täis Püha Vaimu ja rääkis prohvetina: “Kii-
detud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud katsu-
ma oma rahvast ja on saatnud oma rahvale lunastuse.” 
 Lk 1,67-68  
Tänu olgu Jumalal kõigis paigus taeva all! Nüüd on tõotus 
täidetud, meile Päästja kingitud! Keda ammu usklikud igat-
sedes oodanud, mis kord neile lubatud, täiesti nüüd täide-
tud.  KLPR 12:1-2. Heinrich Held 

4. Esmaspäev Vaata, ma loon uue taeva ja uue maa. 
Enam ei mõelda endiste asjade peale.  Js 65,17  
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Teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat 
pulmapeolt koju.  Lk 12,36  
Mis tunneb hing, kui silmad saavad näha, mis ükski silm 
siin pole näinud veel, kui elukroonid pannakse meil pähe, 
kui maitseme, mis siin ei mõelnud meel! Küll maksab vaeva 
näha, kannatada, küll maksab püüda ihu, hinge väest, küll 
maksab kindlalt käia kitsast rada ja võidelda, et kroon ei 
kaoks me käest!  KLPR 169:3. Karl Johann Philipp Spitta  
1Pt 1,(8-9)10-13; Sk 1,1-6 

5. Teisipäev Mooses ütles: “Võtke südamesse kõik need 
sõnad, mis ma täna teile kordan! Sest see ei ole tühine 
sõna, mis teile korda ei lähe, vaid see on teie elu.” 
 5Ms 32,46.47  
Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes, Tema ise 
ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. 
 Jh 1,6.8  
Meid kutsutud valguse juurde nii pimedast pattude ööst. Sa 
rõõmusta, täna ja kiitle ja kuuluta Issanda tööst. 
 KLPR 240:4. Elvi Vares  
Hb 10,32-39; Sk 1,7-17 

6. Kolmapäev Ma tahan oma lambad päästa, et nad 
enam ei oleks saagiks.  Hs 34,22  
Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese 
tema eest.  Ef 5,25  
Jumala hea ja armuline Vaim olgu meie kõikidega, et me 
tunneksime: me oleme vastu võetud, me oleme Jumala rah-
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vas, me oleme püha rahvas, Jumala poolt armastatud, hoitud 
ja hoolitsetud.  Joel Luhamets  
Kl 1,9-14; Sk 2,1-9 

7. Neljapäev Ilmamaa on täis sinu heldust, Issand; õpeta 
mulle oma määrusi!  Ps 119,64  
Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, 
nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. 
 1Pt 4,10  
See pole alandlikkus, kui keegi salgab neid ande, mida Ju-
mal on talle andnud.  Martin Luther  
1Ts 5,(1-3)4-8; Sk 2,10-17 

8. Reede Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja 
heameelne Vaim toetagu mind!  Ps 51,14  
Apostlid ütlesid Issandale: “Kasvata meie usku!” 
 Lk 17,5  
Sina, kes sa sisemiste heitluste keskel palvetad, saad abi. 
Usu seda, nii annad Jeesusele võimaluse sind aidata. 
 Eenok Haamer  
Hs 37,24-28; Sk 3,1-10 

9. Laupäev Alandlikele annab Issand armu.  Õp 3,34  
Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses. 
 Fl 2,5  
Alandlikkus on teada, et minu käes ei ole langetada lõpp-
otsust oma elu üle. Ma ei tohi iseennast võrrelda ei teiste-
ga ega ka selle paleusega, kes ma kangesti tahaksin olla. 
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Alandlikkus on sammhaaval astuda teed, millele Sina oled 
kutsunud ja kus Sina käid kaasas.  Toomas Paul  
Ha 2,1-4; Sk 4,1-14 

2. ADVENDIPÜHAPÄEV 
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! 
 Lk 21,28  
Lk 21,25-33; Jk 5,7-8; 1Sm 2,1-10 
Jutlus: Js 63,15-16(17-19a)19b; 64,1-3 

10. Pühapäev Aabram ütles Lotile: “Ärgu olgu riidu 
minu ja sinu vahel, minu karjaste ja sinu karjaste vahel. 
Meie, mehed, oleme ju vennad!  1Ms 13,8  
Nüüd on aga küll palju liikmeid, kuid üks ihu.  1Kr 12,20  
Käies Su armus eluteed maist, toetada tahame siin teineteist. 
Kõrvuti minna mures ja töös. Kanda Su valgust siin maail-
ma öös.  Albert Ruutsoo 

11. Esmaspäev Issand õnnistagu sind ja hoidku sind! 
 4Ms 6,24  
Õnnistage - sest õnnistamiseks te olete kutsutud.  1Pt 3,9  
Õnnistust saab tuua vaid see, kes on avameelne ja tegutseb 
tõeliselt koos Jumalaga. See ei sõltu aga meie tegude rohku-
sest, vaid sellest, kui palju armastust, siirust ja usku me oma 
tegevusse kaasame.  Ema Theresa  
Js 25,1-8; Sk 5,1-11 

12. Teisipäev Mu keel kuulutagu sinu ütlusi, sest kõik su 
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käsud on õigus!  Ps 119,172  
Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarku-
ses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja 
vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult 
Jumalale!  Kl 3,16  
Taevane Isa, ilma Sinu Sõnata ei püsi meie usk, aga Sinu 
Sõna on usule leivaks. Kui meie usk on tugev, oleme isegi 
tugevad, püsivad ja elujõulised. Elame Sinu Sõnast. 
 Jörg Zink  
Js 26,7-12(13-15); Sk 6,1-8 

13. Kolmapäev Ma andsin neile ka oma hingamispäevad 
kui leppemärgi minu ja nende vahel.  Hs 20,12  
Seda head, mis su hoolde on usaldatud, hoia Püha Vai-
mu abil, kes meis elab.  2Tm 1,14  
Kui oled isakoju tagasi tulnud, siis hoia sellest kinni, mis sul 
on, et keegi ei saaks sinu krooni võtta. See on võimalik vaid 
siis, kui jääd siira südamega oma Issanda ja Päästja juurde. 
 Albert Soosaar  
Ilm 2,1-7; Sk 6,9-15 

14. Neljapäev Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles 
temale: “Kus sa oled?” Ja tema vastas: “Ma kuulsin su 
häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti.” 
 1Ms 3,9-10  
Et te olete pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse 
oma Poja Vaimu, kes hüüab: “Abba! Isa!”  Gl 4,6-7  
Jumal ei ole nimetu saatus ega juhus, loodusseadus ega kä-
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sitamatu maailmavaim. Jumal tunneb meid, kõneleb meile, 
näeb ja kuuleb meid, Tema kätesse võime end usaldada. 
 Jörg Zink  
2Kr 5,1-10; Sk 7,1-14 

15. Reede Ära karda, sest sul ei ole vaja häbeneda. 
 Js 54,4  
Usus jättis ta maha Egiptuse, kartmata kuninga raevu, sest 
otsekui nähes nähtamatut, püsis ta vaprana.  Hb 11,27  
Ei ole tugevaid usukangelasi. On ainult need, kes Issanda 
käest kangekaelselt kinni hoiavad, sest Tema on tugev ja 
tugevaks teeb Ta need, kes väe Temalt vastu võtavad. 
 Eenok Haamer  
Sk 2,14-17; Sk 8,1-23 

16. Laupäev Häda neile, kes kavatsevad nurjatust, kui 
nende käes on võim.  Mi 2,1  
Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles neile: “Te teate, 
et need, keda peetakse rahvaste valitsejateks, pereme-
hetsevad 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  
Kuigi anded on erinevad, on Vaim üks, kes kutsub, julgus-
tab ja annab jõudu teenimiseks. Tuleta meile meelde, et 
ükskord peame andma vastuse Sinu armu majapidajatena. 
 Ove Sander  
1Ts 4,13-18; Sk 9,9-12 

Detsember



– 169 –

3. ADVENDIPÜHAPÄEV 
Valmistage kõrbes Issanda teed! Sest vaata, Issand Jumal 
tuleb jõuliselt.  Js 40,3.10  
Mt 11,2-6(7-10); 1Kr 4,1-5; Lk 1,46-55 
Jutlus: Rm 15,4-13 

17. Pühapäev Kui Taaveti päevad liginesid surmale, siis 
andis ta oma pojale Saalomonile käsu, öeldes: “Mina lä-
hen kõige maailma teed. Ole siis vahva ja pea, mida Is-
sand, su Jumal, on käskinud pidada, käies tema teedel.” 
 1Kn 2,1-2.3  
Paulus kirjutab: „Seepärast ei ole ka meie, lakanud teie 
eest palvetamast ega palumast, et teid täidetaks tema 
tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõist-
mises, et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldi-
da püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös.“  Kl 1,9-10  
Issand, anna meile hägune pilk ebaolulise jaoks ning selge 
pilk kõikide Sinu tõdede nägemiseks.  Søren Kierkegaard 

18. Esmaspäev Ta peab igavesti meeles oma lepingut, 
sõna, mille ta on andnud tuhandele põlvele.  Ps 105,8  
Mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile 
õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Pühakirja julgustu-
se kaudu oleks lootust.  Rm 15,4  
Kõik, millest meie maailm koosneb, võib laguneda, kind-
laks jäävad ainult Jumal ja Tema Sõna. Sõna, milles on elu 
ja mis loob, päästab, uuendab.  Fanny de Sivers  
2Kr 1,18-22; Sk 11,4-17 
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19. Teisipäev Kaaleb ütles Joosuale: “Mu vennad tegid 
rahva südame araks, aga mina käisin täiesti Issanda, 
oma Jumala järel.”  Jos 14,8  
Oma vastupidavusega kannatustes te pärite oma hinge. 
 Lk 21,19  
Tuleb meeles pidada, et kannatlikkus ei sõltu meie iseloomu 
tugevusest, vaid Jumala väest. See on Vaimu vili. 
 Osvald Tärk  
Js 11,10-13; Sk 12,9-13,1 

20. Kolmapäev Taevas on Jumal, kes paljastab saladusi. 
 Tn 2,28  
Jumala riik ei tule ettearvatavalt ega öelda: “Ennäe, 
siin!” või “Seal!”, sest ennäe, Jumala riik on teie seas! 
 Lk 17,20-21  
Kiriku saladus - see on Jumala kohalolek maailmas.
 Õigeusu kirikust  
Js 42,5-9; Sk 14,1-11 

21. Neljapäev Ma ootan päästet sinult, Issand. 
 Ps 119,166  
Püha Vaim oli Siimeonile ennustanud, et ta ei sure 
enne, kui ta on näinud Issanda Messiat. Ta tuli Vai-
mu ajel pühakotta. Ja kui vanemad tõid sinna lap-
se Jeesuse, siis ta võttis tema sülle ja ülistas Jumalat. 
 Lk 2,26.27.28  
Kristuses seisab nähtavalt meie silme ees, kes on Jumal, 
mida Ta tahab ja mida tähendab elada Tema auks. Ja see-
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pärast pole kristlaste tegelik küsimus, kas me usume, et 
on olemas Jumal, kõrgem vägi või olevus, vaid kas me 
tunnistame, et see, mis Kristus meile kuulutab, on Tema 
hea ja selge tahtmine, mis meile ilmutab ühelt poolt Ju-
mala tõelise palge ja teiselt poolt ütleb, mis siin maailmas 
viimselt loeb.  Jaan Kiivit jun  
Ilm 3,7.8.10.11(12); Ml 1,6-14 

22. Reede Jäägu meist kaugele, et mässaksime Issanda 
vastu ja taganeksime nüüd Issanda järelt.  Jos 22,29  
Jüngrid ütlesid teineteisele: «Eks meie süda põlenud 
meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju 
selgitas?» Ja nad tõusid ning pöördusid selsamal tunnil 
tagasi Jeruusalemma.  Lk 24,32-33  
Õnnelik või õnnis ei saa inimene olla lahus Jumalast – nii 
nagu janu ei kustu veeta ja nälg ei lõppe toiduta. Lootus 
Jumalale ei tähenda seetõttu mitte üksnes selles või tolles 
konkreetses olukorras Jumala appihüüdmist, vaid kogu oma 
elu rajamist Jumalale.  Marek Roots  
Ilm 22,16.17.20.21; Ml 2,17-3,12 

23. Laupäev Issand ütles Jaakobile: “Vaata, mina olen 
sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed, ning toon 
sind taas sellele pinnale.”  1Ms 28,15  
Nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast ja te teete 
hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hä-
maras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidu-
täht tõuseb teie südameis.  2Pt 1,19  
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Jumal täidab mitte kõik meie soovid, vaid kõik oma tõotu-
sed.  Dietrich Bonhoeffer  
Js 7,10-14; Ml 3,13-24 

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; Lk 1,68-79 
Jutlus: 2Kr 1,18-22 

JÕULUÕHTU 
Mt 1,(1-17)18-21(22-25); Rm 1,1-7; Lk 1,68-79 
Jutlus: Js 7,10-14 

24. Pühapäev Nii ütleb Issand: “Mina olen teile rääkinud 
ja rääkinud, aga te ei ole mind kuulanud!”  Jr 35,14  
Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis 
esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul 
meile rääkinud Poja kaudu.  Hb 1,1-2  
Hing, nüüd võta Päästja vastu, kes sind tahab aidata. Rutates 
Ta juurde astu alandliku meelega, siis sul tõuseb taevavalgus, 
jõuab uue elu algus.  KLPR 16:3. Hugo Viktor Karl Wühner 

1. JÕULUPÜHA 
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kir-
kust.  Jh 1,14  
Lk 2,(1-14)15-20; Tt 3,4-7; Ps 2 
Jutlus: 1Jh 3,1-6 
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25. Esmaspäev Issand, su Jumal, on hävitav tuli, püha 
vihaga Jumal!  5Ms 4,24  
Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme ar-
mastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja 
on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest. 
 1Jh 4,10  
Vaata, hing, imet, kuis kõrgeim end alandab põrmu, vaata 
ning kummarda ilmunud igavest armu! Lapseks saab nüüd 
Jumal ja lepitab süü, hävitab ära kõik hirmu.  
 KLPR 18:3. Gerhard Tersteegen 

2. JÕULUPÜHA 
Jh 1,1-5(6-8)9-14; Hb 1,1-3(4-6); Lk 2,29-32 
Jutlus: Ilm 7,9-12(13-17) 

ESIMÄRTER STEFANOSE MÄLESTUSPÄEV 
Kallis on Issanda meelest tema vagade surm. Sinule ma oh-
verdan tänuohvreid ja hüüan appi Issanda nime. 
 Ps 116,15.17  
Mt 10,16-22; Ap (6,8-15)7,55-60 
Jutlus: Ilm 7,9-12(13-17) 

26. Teisipäev Tema, Issand, on meie Jumal, tema kohtu-
otsused on igal pool maailmas.  Ps 105,7  
Kohus on see, et valgus on tulnud maailma.  Jh 3,19  
Kui päike tõuseb, missugune öö ja pimedus suudab astuda 
vastu sellele mehisele tulijale? Isegi kõige tihedam udu ja 
raskem pilv ei jaksa takistada päikesekiirte tulekut ja teed. 
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Ei jõua ka kõik inimlapse vastased üheskoos tagasi suru-
da Jumala aitavat kätt ega peletada eemale suurt armastuse 
imejõudu, millega Jumal meid siiski õnnistab ja trööstib. 
 Jaan Lattik 

27. Kolmapäev Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja 
hõõguvat tahti ei kustuta ta ära.  Js 42,3  
See on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja 
sõimes magavat.  Lk 2,12  
Helisege, jõulukellad, inimesed, paluge! Kuulutage, hääled 
hellad: Rahuvürst on sündinud! Imeline püha öö õndsust 
meil ja troosti toob: rahu maa peal, rahu taevas jõululaps 
nüüd meile saadab.  KLPR 15:1. Tundmatu autor  
Jh 21,20-24; Jh 1,1-5 

28. Neljapäev Iisai kännust tõuseb vitsuke ja võsu tema 
juurtest kannab vilja.  Js 11,1  
Kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis nai-
sest, sündis Seaduse alla, lahti ostma seadusealuseid, et 
me saaksime pojaseisuse.  Gl 4,4-5  
Meie usume Jumala kuningriigi tõelisust. See ei ole mitte 
üksi ükskord tõelisuseks saanud inimeste maailmas, vaid 
see on tõelisuseks jäänud inimeste maailmas tänaseni. 
 Harri Haamer  
Mt 2,13-18; Jh 1,6-8 

29. Reede Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute 
ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike 

Detsember



– 175 –

vaimu ja elustada rõhutute südameid.  Js 57,15  
Vaestele kuulutatakse evangeeliumi.  Mt 11,5  
Mul oli pime surmaöö, siis said Sa päevaks mulle; ning 
valgeks muutsid minu tee, tõid lootust, rõõmu jälle. Suur 
elupäike oled Sa, kes usu süütad põlema! Kui kaunis on su 
paiste!  KLPR 37:3. Paul Gerhardt  
1Jh 4,11-16a; Jh 1,9-13 

30. Laupäev Inimese elupäevad on nagu rohi: ta õitseb 
nõnda nagu õieke väljal; kui tuul temast üle käib, ei ole 
teda ja tema ase ei tunne teda enam. Aga Issanda heldus 
kestab igavesest igavesti.  Ps 103,15-16.17  
Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu 
armu peale.  Jh 1,16  
Ma olen maa peal võõras ja ainult rändaja, mu eluase taevas, 
seal on mu isamaa. Siin rändan ristirada, seal vaimu väsinut 
arm võtab kosutada: kõik vaev on lõppenud! 
 KLPR 376:1. Paul Gerhardt  
Js 63,7-14; Jh 1,14-18 

VANA-AASTAÕHTU 
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldu-
sest.  Ps 103,8  
Lk 12,35-40; Rm 8,31b-39; Ps 103 
Jutlus: 2Ms 13,20-22 

31. Pühapäev Issand ütles: “Ma olen küllalt näinud oma 
rahva viletsust, kes on Egiptuses, ja ma olen kuulnud 
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nende kisendamist sundijate pärast.”  2Ms 3,7  
Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma 
ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse 
usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. 
 Jh 3,16  
Ei miski sellest armust mind iial lahuta, sest vabaks surma 
hirmust sain Jeesu surmas ma. Nii tulen julgusega Ta armu 
järele, sest oma lapsi Isa ei jäta hädasse. 
 KLPR 265:5. Simon Dach 
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PIIBLIRAAMATUTE LÜHENDID

Vana Testament 

1Ms   Esimene Moosese raamat  
2Ms   Teine Moosese raamat  
3Ms   Kolmas Moosese raamat  
4Ms   Neljas Moosese raamat  
5Ms   Viies Moosese raamat  
Jos   Joosua raamat  
Km   Kohtumõistjate raamat  
Rt   Ruti raamat  
1Sm   Esimene Saamueli raamat  
2Sm   Teine Saamueli raamat  
1Kn   Esimene Kuningate  
 raamat  
2Kn   Teine Kuningate raamat  
1Aj  Esimene Ajaraamat  
2Aj   Teine Ajaraamat  
Esr   Esra raamat  
Ne   Nehemja raamat  
Est  Estri raamat  
Ii   Iiobi raamat  
Ps  Psalmid ehk Vana  
 Testamendi Laulud  
Õp   Saalomoni Õpetus-  
 e Vanasõnad  
Kg   Koguja raamat  

Ül   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   Matteuse evangeelium 
Mk   Markuse evangeelium 
Lk   Luuka evangeelium 
Jh   Johannese evangeelium 
Ap   Apostlite teod 
Rm   Pauluse kiri roomlastele 
1Kr   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   Pauluse Esimene kiri  
 tessalooniklastele 
2Ts   Teine kiri 
 tessalooniklastele 
1Tm  Pauluse Esimene kiri  
 Timoteusele 
2Tm  Teine kiri Timoteusele 
Tt   Pauluse kiri Tiitusele 
Fm   Pauluse kiri Fileemonile 
Hb   Kiri heebrealastele 
Jk   Jaakobuse kiri 
1Pt   Peetruse Esimene kiri 
2Pt   Peetruse Teine kiri 
1Jh   Johannese esimene kiri 
2Jh   Johannese teine kiri 
3Jh   Johannese kolmas kiri 
Jd   Juuda kiri 
Ilm   Johannese Ilmutusraamat

TEISED KASUTATUD  
LÜHENDID

ULR – Uus Lauluraamat, 1899
KLPR – Kiriku Laulu- ja Palve-
raamat, 1991
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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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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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Jaanuar Veebruar
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Märts Aprill
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Mai Juuni
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Juuli August
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September Oktoober
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November Detsember
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Märkused
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Märkused
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Märkused
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Märkused



© Eesti Evangeelne Vennastekogudus, 2017
Keskuse aadress:

Endla 68, 10613 Tallinn
telefon 6 608 004

e-post: info@vennaste.ee
a/a EE431010052032738003 (SEB)

Peavanem Eenok Haamer
Kastani 26, 49603 Mustvee

telefon ja faks 77 26234, mobiil 5056187
e-post: eenok.haamer@eelk.ee

Kodulehekülg: www.vennaste.ee 


