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Eesti Evangeelne Vennastekogudus

Saatesõna 289. väljaandele

2019. aasta loosung

Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu
ja nõua seda taga!
Psalm 34,15

Hoidu ja tee! Kas see on kerge? Ei, sugugi mitte. Selleks
on abi vaja ja jõudu. Taaveti nõuanne, mis on valitud aastaloosungiks, on tark ja väga oluline, et sellele igal päeval
mõtelda. Kuid kust tuleb jaks nii toimida? Sellesama laulu
salmis 16 ütleb Taavet: „Issanda silmad on õigete poole ja
tema kõrvad nende appihüüdmise poole.” Jõud ei ole sinust
endast, see tuleb sinu Issandalt. Sul tuleb Teda otsida ja
palvetades Tema poole pöörduda. Kui sul endal oleks see
võime, siis sa mõtleksid, ma olen ise vägev. Aga nüüd märkad, et vajad abi. Õnnelik oled, kui sulle Jeesus Kristus on
lähedal, kes on ütelnud: „Paluge, siis te saate, et teie rõõm
võiks olla täielik.” Sinule on antud see võimalus end Tema
poole sirutada ja vastu võtta.

Eenok Haamer
Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem
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Vennastekoguduse/vennastekogu (sks Brüdergemeine,
ingl Moravian Church) juured ulatuvad tagasi 15. sajandi
usupuhastusliikumisse Böömimaal, mille üheks haruks kujunes Vennaste Uniteet (lad Unitas Fratrum). Uniteet rõhutas Piiblit kui esmast usulist ja õpetuslikku allikat, väärtustas emakeelset lihtsustatud jumalateenistuskorda ning tõstis
esile praktilise vagaduselu tähtsuse. Liikumine avaldas
Böömimaal laialdast mõju, kuid hävitati 17. sajandil vastureformatsiooni käigus.
1722. aastal saabus grupp böömi-määri usupõgenikke
puusepp Christian Davidi juhtimisel Saksimaale, kus nad
leidsid varjupaiga krahv Nikolaus Ludwig von Zinzendorfi
maadel. Lühikese aja möödudes tekkis sinna algkristlikku
ideaali püüdlev kogukond, mille asukohale pandi nimeks
Herrnhut (Issanda kaitse). Usulised erimeelsused tõid Herrnhutis esialgu kaasa teravaid vastuolusid, kuid need ületati
1727. aasta 13. augustil, mil Berthelsdorfi kirikus toimus
hernhuutlaste esimene ühine armulaud. Seda kuupäeva peetaksegi vennastekoguduse vaimseks sünnipäevaks. Zinzendorf koostas hernhuutlastele ühiselu reeglid ning temast

kujunes vennastekoguduse juht.
Vennastekogudus seadis koheselt üheks oma peaeesmärgiks misjonitöö kõikjal maailmas. 1729. aastal saabus
Christian David koos kaaslastega Liivimaale, 1730. aastal
Tallinnasse. Hernhuutliku tegevuse tulemusena puhkesid
usulised ärkamised nii Eesti- kui ka Liivimaal. Vennastekogudusest sai siinse luterliku kiriku sisene äratusliikumine.
Vaimulikult eriti viljakaks kujunesid need piirkonnad, kus
koos töötasid misjonärid, maarahvas, mõisnik ja kirikuõpetaja. Asuti ehitama palvemaju ning sealsed kogunemised
said eestlastele väga südamelähedaseks. 1736. aastal viibis
Zinzendorf Tallinnas, toetades mh eestikeelse Piibli trükkimist. Ometigi ei leidnud hernhuutlik äratusliikumine kõikjal soosingut. Vendade uudsed töömeetodid, omanäoline
vagaduslaad ja usulise vaimustusega kaasnenud äärmused
tekitasid siin-seal tugevat vastuseisu; lisaks langes äratusliikumine mitmel pool kokku talurahvarahutustega. Sellest tulenevalt keelustas keisrinna Jelizaveta Petrovna 1743. aastal
hernhuutlaste tegevuse.
1817. aastal sai vennastekoguduse töö Eesti- ja Liivimaal siiski viimaks seadustatud. 19. sajandi keskpaigaks
saavutas siinne vennastekogudus oma senise ajaloo kõrgseisu. 1854. aastal oli hernhuutlastel Eestis 165 palvemaja,
50 531 liiget, 2976 eestlasest töötegijat ja 2884 abilist.
Vennastekoguduse edule aitas kindlasti kaasa Herrnhuti
misjonäride tööstiil: nad asusid maarahva keskele, viisid
evangeelse sõnumi otse talutarre ja edendasid eestlaste
omaalgatuslikku tegevust palvemajades. Usuline elavnemi-

–4–

–5–

Ülevaade vennastekoguduse ajaloost

ne lõi eeldused ka rahvuslikele püüetele. Pole juhuslik, et
nt Friedrich Reinhold Kreutzwald, Jakob Hurt, Carl Robert
Jakobson, Villem Reiman ja Jaan Tõnisson olid pärit vennastekoguduslikest perekondadest.
Paraku aga hakkasid just kõrgajal puhuma hernhuutlastele ebasoodsad tuuled, millega algas liikumise järsk hääbumine. Ajendatuna Herrnhutis tekkinud kriisidest, otsustas
sealne sinod 1857. aastal lõpetada Eesti- ja Liivimaa vahetu
toetamise. Samal ajal kestis luterliku kiriku vaenulikult häälestatud tiiva võitlus vennastekogudustega, seda eriti Liivimaal. Palvemajad hakkasid tühjenema, 20. sajandi alguseks
olid vendade read kahanenud mõne tuhande liikmeni.
Eesti vabariigi loomisega algasid siinsete hernhuutlaste seas tõsised identiteediotsingud. Osa liikmeid pooldas
senist seotust Herrnhutiga, teised taotlesid täielikku iseseisvust – sh vaimulike ametite loomist ja sakramentide
talitamist koguduses. Otsingute käigus tekkis jagunemine:
Evangeeliumi Vennaste Kogudus (1919, eesotsas Jüri Leidtorffiga) ja Evangeelne Vennaste Ühing (1939, eesotsas Eugen Tanneriga).
II maailmasõjale järgnenud okupatsioon likvideeris
1948. aastal mõlemad ühendused, palvemajad võõrandati,
osa neist jäeti luterliku kiriku kasutusse. Vennastekoguduse varjatud tegevus jätkus siiski kogu nõukogude perioodi.
Hernhuutlikest perekondadest kasvasid välja nt mitmed luterliku kiriku vaimulikud ja teoloogid. 1992. aastal taastati
Eesti Evangeelne Vennastekogudus (EEVK), peavanemaks
valiti vend Osvald Reier.

Täna kuulub ülemaailmsesse vennastekogudusse ligi
miljon liiget; kogudused asetsevad peamiselt Euroopas,
Aafrikas, Ameerika Ühendriikides ja Kariibi mere saartel.
EEVK kuulub Herrnhuti Vennaste Uniteedi Euroopa Kontinentaalprovintsi.
Vennastekoguduse õpetuslikuks põhialuseks on Piibel,
kuid sellele lisaks juhindutakse ka vanakiriklikest usutunnistustest ning hernhuutlikest, luterlikest ja reformeeritud
usutunnistuskirjadest (nt Augsburgi usutunnistus, M. Lutheri Väike katekismus, Heidelbergi katekismus jt). Eriliselt
rõhutatakse inimese isiklikku südameusku Jeesusesse Kristusesse ning sellest lähtuvat elavat osadust kristlaste vahel.
Vt lisaks: www.vennaste.ee; www.unitasfratrum.org;
www.ebu.de
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Näpunäiteid lugejale
3. mail 1728 andis N. L. von Zinzendorf laulutundi tulnud koguduseliikmetele lühikese piibliteksti, et nad kõik
mediteeriksid seal leiduva sõnumi üle. Sellega pani ta aluse
vaimulike loosungite traditsioonile, mis jõudis esmakordselt kaante vahele 1731. a. Ühe piiblisalmi vaimulikku
„mälumist“ tunti juba vanakiriklikus praktikas; Zinzendorf
väljendas sellega nii oma armastust Jumala Sõnasse kui ka
vastuseisu pühakirja hoolimatule lugemisele.
Loosungiraamatu Vana Testamendi salmid loositakse välja Herrnhutis asuvast kogust, mis sisaldab u 1800 kirjakohta.
Nende kõrvale valitakse sobilikud salmid Uuest Testamendist. Kolmandal real olevaid palveid, laule ja mõtisklusi tuleks
mõista kui meie vastust Jumala Sõnale. Neljandal real leidub
kaks pühakirjaviidet. Esimene neist lähtub kirikuaastast, toetudes pühapäevastele evangeeliumidele ja nädala kirjakohtadele (aluseks väljaanne „Lesungen der Heiligen Schrift im
Kirchenjahr. Lektionar für alle Tage“). Teine on süstemaatiliseks piiblilugemiseks, mida järgides läbitakse nelja aastaga
Uus Testament ja kaheksa aastaga tähtsamad Vana Testamendi osad. Loosungiraamatu ülesehitus kulgeb vastavalt lääne
kirikukalendrile, pühapäevad ja pühad sisaldavad lisaks loosungitele temaatilist juhtsalmi ja lugemiskorda.
Ülemaailmse vennastekoguduse üheks töövormiks on
saanud katkematu palveahel. Kogu aasta on tund-tunnilt jagatud grupi või üksikisiku hoolde, et nõnda astuda üheskoos
oma rõõmude ja muredega Jumala ette. Palveaegade jaotus
ülemaailmsete piirkondade vahel on järgmine:
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1.–18.01.
19.– 23.01.
24.– 31.01.
1.–7.02. 		
8.–25.02.
26.02.–14.03.
15.–22.03.
23.–31.03.
23.03. 		
1.–14.04.
15.–19.04.
20.04.–7.05.
8.–25.05.
26.05.–25.06.
26.06.–9.07.
10.–23.07.
24.07.–6.09.
7.09.–5.10.
6.10.–30.11.
1.–31.12.

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

Neljapäev: ühiskond.
Rahu rahvaste ja rahvusgruppide vahel. Õiglus ja ausus
kooselus. Ühiskonna juhtivatel positsioonidel olevad inimesed. Riik, majandus ja kirik. Rahvuste ja rasside vahelise
vaenu ületamine. Välismaalased meie kodumaal. Põgenikud. Jumala loodu austamine. Vastututustundlik ümberkäimine inimkätesse usaldatud ressurssidega. Veel sündimata
lapse (loote) eluõiguse kaitsmine. Tarkus meditsiini võimaluste kasutamisel. Usk Jumala juhtimisse maailma sündmustes, Tema väesse kõiki haavu parandada.
Reede: meie kirik ja kogudus.
Tänu Jeesuse Kristuse lunastustöö eest ristil. Palve, et koguduses tekiks elav patutunnetus ja uueneks lootus Jumala halastusele. Püha Vaimu õnnistus koguduseliikmete seesmisel
tugevnemisel ja nende valmisolekuks osaleda jumalariigi
töös. Meelevalla palumine kõigile, kes on koguduses kutsutud evangeeliumi kuulutajateks ja hingehoidjateks. Need,
keda kiusatakse taga Kristuse pärast. Õnnistuse palumine
Loosungiraamatu koostajatele ja lugejatele. Loosungiraamatu kaasabi Jumala Sõna tundmisel ja kristlaste üksmeele
arendamisel.
Laupäev: tagasivaade nädalale ja tulevik.
Tänu Jumalale Tema andide ja juhtimise eest möödunud
päevadel. Palve eksimuste ja üleastumiste andestamiseks.
Eelseisev pühapäev, selle õige pühitsemine. Eestpalve Iisraeli, Jumala vana lepingu rahva eest. Jeesuse Kristuse kiriku
ettevalmistumine Issanda taastulekuks. Jumala tõotatud uus
taevas ja uus maa, rõõm eesootavast ülestõusmisest ja igavesest elust.
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JAANUAR
kuu loosung:

Jumal ütleb: Ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel.

1Ms 9,13
UUSAASTA
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda
Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades! 
Kl 3,17
Jk 4,13-15; Lk 4,16-21; Ps 8
Jutlus: Jos 1,1–9
1. Teisipäev Ära vääna su juures oleva vaese õigust tema
riiuasjas! 
2Ms 23,6
Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda
purpurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva
rõõmsasti. Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli maas tema
värava ees. 
Lk 16,19–20
Ma tahan ühes armastada ka ikka oma ligimest, ta häda püüda vaigistada ja avitada hädalist; ta kurbus minu kurbus on,
ta õnn on minu õnn. 
KLPR 289:2. Georg Kiviste
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2. Kolmapäev Joosep ütles oma vendadele: “Teel ärge
riielge!” 
1Ms 45,24
Taluge üksteist ja andestage üksteisele, kui kellelgi on
teise vastu kaebust. 
Kl 3,13
Andeks andma ei tähenda, et tullakse vastu poolele teele.
Andeksandja ei küsi hirmunult: “Kas tema ka?” Tal on julgus käia tarviduse korral ära kogu tee, et jõuda vihast märatseva venna juurde ja sirutada talle käsi. 
Ralf Luther
Jos 24,1-2a.13-18.25-26; 1Ms 1,1-13
3. Neljapäev Tema, kes hoiab oma vagade hingi, kisub
nad ära õelate käest. 
Ps 97,10
Kõige armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse
kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. 
1Pt 5,10
Tõeline armastus ootab. Tõeline armastus ei taha kõike kohe
kätte saada. Ta on valmis ootama õiget aega. Pealiskaudsus
nõuab täna kõike kätte, ta peab kõik oma himud ja soovid
rahuldama täna. See on üks rumaluse tunnus. Joel Luhamets
2Ms 2,1–10; 1Ms 1,14–25
4. Reede Te loodate palju, aga vaata, kõik väheneb; te
toote koju, aga mina puhun selle ära. Mispärast? küsib
vägede Issand. Minu koja pärast, sest see on varemeis,
teie aga jooksete igaüks omaenese koja asjus.  Hg 1,9
Ärge olge viitsimatud hoolsuses; olge tulised vaimus;
teenige Issandat. 
Rm 12,11
– 13 –
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Issand, mul pole selles ilmas teha muud kui otsida ja teenida Sind; mul pole oma südame ja selle kiindumusega teha
muud kui igatseda Sinu järele; mul pole oma keele ja sulega
teha muud kui kõneleda Sinuga, kuulutada Sinu hiilgust ja
tahet. 
Richard Baxter
1Ms 21,1–7; 1Ms 1,26–2,4a
5. Laupäev Jeesus ütleb: Minu ees peab nõtkuma iga
põlv. Üksnes Issandas – nõnda öeldakse minu kohta – on
õigus ja jõud. 
Js 45,23–24
Mina olen A ja O, ütleb Issand Jumal, kes on ja kes oli ja
kes tuleb, Kõigeväeline. 
Ilm 1,8
Kristlus erineb teistest religioonidest just selle poolest, et
Jeesus Kristus elab mitte mälestuse või ideaalina, vaid Ülestõusnuna ning on meie ligi. 
Elmar Salumaa
1Ms 9,12–17; 1Ms 2,4b–17
KOLMEKUNINGAPÄEV (EPIPHANIAS)
Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba.  1Jh 2,8b
Ef 3,1-17; Mt 2,1-12; Ps 72
Jutlus: Mt 2,1–12
6. Pühapäev Issand ütleb: Oh et mu rahvas mind kuulaks! 
Ps 81,14
Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal
mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult.  Tt 2,11–12
– 14 –

Issand, külva me südamesse hea seeme, lase sel seemnel
idanema hakata, suureks kasvada ja armastuses vilja kanda!

Toomas Paul
7. Esmaspäev Vaata, ma sulatan ja proovin oma rahvast.

Jr 9,6
Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on
läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on
tõotanud neile, kes teda armastavad. 
Jk 1,12
Jumal tekitab meis kurbust, et teha meid vastuvõtlikuks
evangeeliumi lohutusele ja õndsusele. Keda Ta nõnda kurvastab, seda Ta ka lohutab põhjalikult – ja õnnistab.

Juhani Martikainen
1Jh 3,1–6; 1Ms 2,18–25
8. Teisipäev Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad; häbisse jäävad need, kes kerglaselt sinust loobuvad. 
Ps 25,3
Paulus kirjutab: Meid vaevati igati – väljas olid tülid,
sees kartused. Aga Jumal, kes masendatuid kinnitab, on
meid kinnitanud. 
2Kr 7,5–6
Täna oled sa Jumala sepikojas. Täna Jumal vormib sind.
Olgu su süda avatud tänuga vastu võtma kõike, mida Ta sinu
vormimiseks teeb. See Issand, kes on sinu juures alustanud
head tööd, viib selle lõpule Issanda päeval Jumala auks.

Joel Luhamets
4Ms 24,15–17a(17b–19); 1Ms 3,1–13
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9. Kolmapäev Taavet palvetas: “Oma sõna pärast ja oma
südame järgi oled sa teinud kõiki neid suuri asju.”

2Sm 7,21
Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles,
et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma,
et me tema läbi elaksime. 
1Jh 4,9
Kinnita mind, Kannataja, Jeesus, surma vaevades! Elusta
mind, Lunastaja, püha risti võidu väes! Siis ma tohin aina
laulda, kuni kantakse mind hauda, et ka viimses võitluses
võitjaks jään ma Jeesuses. 
KLPR 278:3. Harri Haamer
Ef 4,17–24; 1Ms 3,14–24
10. Neljapäev Meie Jumala käsi oli meie peal ja ta päästis
meid. 
Esr 8,31
Jeesus ütleb: Minu lambad kuulevad minu häält ja mina
tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile
igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid
minu käest. 
Jh 10,27–28
Kõik teed viivad igavikku, üksainus tee viib taevasse: Jeesus.

Paul Himma
1Jh 1,5–7; 1Ms 4,1–16

Paljud tahavad kujutleda, et neil on midagi head, millega
Jumalat lepitada. Jumal taolist pettust ei talu. Ta annab oma
rikkust vaid neile, kes tunnistavad Talle oma täielikku armetust. Sellised inimesed on vaesed oma vaimus, kuid rikkad
taevariigis. 
Juhani Martikainen
Js 66,18–23; 1Ms 6,5–22
12. Laupäev Rahvad kuulavad pilvestlausujaid ja ennustajaid, aga sinule ei ole Issand, su Jumal, selleks luba
andnud. 
5Ms 18,14
Paulus kirjutab: Seepärast ei ole ka meie lakanud teie
eest palvetamast ega palumast, et teid täidetaks tema
tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises. 
Kl 1,9–10
Valgus koidab, valgus paistab, sõnavalgus tõusnud meil!
Miks siis pimedus veel võtab võimust meie eluteil? Eks ju
ole aeg nüüd tulla, Päästja armus kindel olla?

KLPR 191:1. Karl Wöhrmann
Sk 8,20–23; 1Ms 7,1–16

11. Reede Sa oled andnud mu südamesse suurema rõõmu, kui oli neil rohke vilja ja värske veinisaagi ajal.

Ps 4,8
Neid, kes on nüüdsel ajal rikkad, käsi, et nad ei oleks ülbed ega loodaks ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes
valmistab meile kõike rikkalikult maitsmiseks. 1Tm 6,17

1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.

Rm 8,14
Rm 12,1-8; Mt 3,13-17; Ps 71
Jutlus: Jos 3,5–11.17
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13. Pühapäev Ülevoolavas vihas peitsin ma oma palge
silmapilguks su eest, aga ma halastan su peale igavese
heldusega, ütleb Issand, su lunastaja. 
Js 54,8
Kas sa ei saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida
meelt parandama? 
Rm 2,4
Mida sa oled nõuks võtnud? Kas otsustad täna pöörduda
usalduses oma Jeesuse poole? Kui sul on sellega tõsi taga,
siis ära jäta seda tegemata. 
Eenok Haamer
13. jaanuar – Evangeelse Alliansi palvenädal
14. Esmaspäev Nemad on mulle rahvaks ja mina olen
neile Jumalaks, sest nad pöörduvad minu poole kõigest
südamest. 
Jr 24,7
Jumal on läkitanud sõna Iisraeli lastele, kuulutades
evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse kaudu, kes on kõikide Issand. 
Ap 10,36
Kui keegi küsiks, mida need kristlased ometi teavad või
õpetavad, siis ei tule vastata muud, kui et kristlane tunneb
Kristust, usub Temasse ja teab, et Ta on Isa saadetud.

Martin Luther
Ap 10,37–48; 1Ms 7,17–24
15. Teisipäev Ma tahan su nime kuulutada oma vendadele. 
Ps 22,23
Hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga
lahkudes jooksid naised kuulutama seda tema jüngritele.

Mt 28,8
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Jumal on sind üles tõstnud su meelte sügavusest, saatnud ja
kandnud. Milline rõõm, kui kellegi silmad hakkavad sinu
kogemustest kuuldes särama, sest ta saab julgustust ja indu
usus ja usalduses edasi minna! 
Eenok Haamer
1Kr 2,11–16; 1Ms 8,1–12
16. Kolmapäev Kui su vend, su ema poeg, või su oma poeg
või tütar või naine, kes su süles on, või su sõber, kes sulle on
nagu su enese hing, ahvatleb sind salaja, öeldes: “Lähme ja
teenime teisi jumalaid!”, siis ära kuula teda.  5Ms 13,7.9
Vabaduseks on Kristus meid vabastanud! 
Gl 5,1
Jumala valgust ei saa keegi lämmatada, kinni pidada. Ta on
ka siis olemas, kui inimesed Teda vastu ei võta.

Fanny de Sivers
Rm 8,26–30; 1Ms 8,13–22
17. Neljapäev Joosua heitis silmili maha ja kummardas
ning küsis: “Mida mu Issand räägib oma sulasele?”

Jos 5,14
Õndsad on teie silmad, et need näevad, ja teie kõrvad, et
need kuulevad. 
Mt 13,16
Ainult seda ühte, Jeesus, palun ma: päästa süda patu paeltest, aita usku pidada, et Su juurde jääksin, ikka Sinu armupalet näeksin. 
KLPR 283:3. Gustav Haller
Ef 1,3–10; 1Ms 9,1–17
18. Reede Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält.  Ps 18,7
– 19 –
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Jeesus puudutas nende silmi ja ütles: Teile sündigu teie
usku mööda! Ja nende silmad avanesid. 
Mt 9,29–30
Kes pole oma usus kindel, see ei või püsida; usu alus aga,
millele ta ehitab, on Jumala õigesti mõistetud sõna. Kelle
käes see on puhas ja võltsimata, see võib püsida ja võita
võitluses kõigi põrguväravate vastu, kes aga pole kindel
oma õpetuses ega usus ja tahab selle üle vaielda, see on kadunud. 
Martin Luther
Kl 2,1–7; 1Ms 9,18–29
19. Laupäev Vägede Issand on võtnud nõuks, kes teeb
selle tühjaks? Tema käsi on välja sirutatud, kes pöörab
selle tagasi? 
Js 14,27
Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?

Rm 8,31
Läbi Ta kannab mind pilkest ja vaenust, läbi ka kahtluste pimedast ööst. Hajutab pilved, toob võrratut selgust ellu, mis
rikas on usaldusest. 
Arved Paul
Mt 6,6-13; 1Ms 11,1-9

Eks kaks varblast müüda veeringu eest? Ja ometi ükski
neist ei lange maha ilma teie Isa teadmata. 
Mt 10,29
Mis Jumal teeb, on ikka hea, Ta tahtmine on õige. Ma võin
nüüd jääda rahule, kõik annan Tema hoolde. Mu Jumalal on
väge küll, Ta armastus mind hoiab. Ta tehku mis Ta tahab!

KLPR 358:1. Samuel Rodigast
21. Esmaspäev Vägede Issand on meiega, Jaakobi Jumal
on meile kindlaks kaitseks. 
Ps 46,8
Ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.

2Ts 3,3
Õnnelik on see, kes on õppinud põgenema Jumala juurde,
otsima kaitset Tema tiibade all ja leidma seal pelgupaika.

Ole Hallesby
5Ms 4,5–13; Rm 1,1–7

20. Pühapäev Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikaliolemise, ja kõik mu teed on sulle tuttavad. 
Ps 139,3

22. Teisipäev Kui sa pöördud tagasi Issanda, oma Jumala juurde, siis pöörab Issand, su Jumal, su saatuse ja halastab su peale. 
5Ms 30,2.3
Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Patused, puhastage käed ja kasige südamed, te hingelt kahestunud.

Jk 4,8–9
On olemas vaid üks võimalus ristiusu tõelise loomuse tundmaõppimiseks: me peame astuma sellele rajale, pühendama
end sellele elu teele ja siis hakkame ise nägema. Niikaua kui
oleme väljaspool, ei saa me seda õigesti mõista.

Piiskop Kallistos Ware
Rm 9,31–10,8; Rm 1,8–17
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2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Seadus on antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud
Jeesuse Kristuse kaudu. 
Jh 1,17
1Kr 2,1-10; Jh 2,1-11; Ps 107,1-22
Jutlus: Rm 12,9–16

Jaanuar

Jaanuar

23. Kolmapäev Ja ma teen nendega rahulepingu, mis
jääb igaveseks lepinguks nendega. 
Hs 37,26
Kristus Jeesus on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit
rahust teile, kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile.

Ef 2,17
Issand, Sa tahad meid rahu ja rõõmuga täita, armastust, õnne
ja ustavust meiega köita. Südamed Sa uuendad lootusega,
tahad meid taevale võita.  KLPR 309:1. Joachim Neander
Gl 5,1–6; Rm 1,18–23
24. Neljapäev Nad tulevad nuttes, aga ma viin nad veeojade äärde tasasel teel kus nad ei komista; sest ma olen
Iisraeli isa. 
Jr 31,9
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.

Lk 19,10
Sageli valitseb langenud inimese kohta arusaamine, nagu
ei oleks temas enam midagi armastusväärset, nagu oleks ta
läbi ja läbi halb, ja nagu oleks Jumala armastus sellise inimese vastu sügavamas mõttes ebaõige. Sellisel arusaamal
ei ole midagi ühist Uue Testamendiga. Looja armastab ka
langenud inimest põhjendatult: drahmiraha, mis lamab tolmus, jääb ikka drahmirahaks, mahamaetud varandus ikka
varanduseks ja kadunud poeg ikka pojaks. 
Ralf Luther
Ap 15,22–31; Rm 1,24–32
25. Reede Kui palju on sinu töid, Issand! Sa oled nad
kõik teinud targasti. Maa on täis sinu looduid. Ps 104,24
Jeesus ütleb: Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasva– 22 –

vad: ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et
isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. 
Mt 6,28–29
Issand, anna julgust asuda teele, mis viib ellu! Varusta tänase päeva jaoks vajaliku moonaga, et suudaksime sammhaaval edasi minna! 
Toomas Paul
Jr 14,1–9; Rm 2,1–16
26. Laupäev Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil linn
Issandale üles ehitatakse. 
Jr 31,38
Rahvaste hiilgus ja au kantakse sinna sisse.  Ilm 21,26
On tõsi, et juudid on Jumala väljavalitud rahvas ja jäävad
selleks ning et nende Jeruusalemm on püha linn, kuid ka
lahkusulised ja isegi paganad on kutsutud saama Jumala
lasteks. Jumala lihakssaamine on pühitsenud kogu maakera.
Iga kristlane on Jumala tempel. 
Fanny de Sivers
5Ms 33,1–4(7.12–16); Rm 2,17–29
3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub
lauda Jumala riigis. 
Lk 13,29
Rm 1,13-17; Mt 8,5-13; Ps 107,23-43
Jutlus: Jh 4,5–14
27. Pühapäev Kinnita mind oma ütluse järgi, et ma
elaksin, ja ära lase mind sattuda häbisse mu lootuses!

Ps 119,116
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Kristus ütleb: Ennäe, ma avasin su ees ukse, mida ükski
ei suuda lukustada. Sul on vähe jõudu, kuid sa oled hoidnud tallel mu sõna ega ole salanud mu nime. 
Ilm 3,8
Usk on vägi, mis kujundab inimese elu. Inimese elu kujundades saab usk nähtavaks. Ometi ei ole Jumala jõud inimese
meelevallas, vaid inimene toimib Jumala meelevallaga, sest
Jumal toimib inimese kaudu. 
Elmar Salumaa
27. jaanuar – Piiblipüha
28. Esmaspäev Hõiske- ja päästehääl kostab õigete telkidest: Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid! Issanda
parem käsi on tõusnud kõrgele! 
Ps 118,15.16
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! 
Fl 4,4
Kristus on Kuningas, võit on Ta päralt! Värise, vaenlane,
kohku Ta ees! Rõõmusta, Siion, miks kurdad veel aralt? Sinul suur vara Ta armust on käes: rahu ja rõõmu Ta sulle siin
annab, ükskord siit ülesse taeva sind kannab.

KLPR 299:1. Johann Ludvig Konrad Allendorf
Ap 16,9–15; Rm 3,1–20

Oh Jumal, Sinu pühi mõtteid ei jõua mõista ükski meel! Sest
pühitse mu ettevõtteid, mind saada käima õigel teel! Mu Jumal, Isa, saada mind, et risti allgi kiidan Sind!

KLPR 360:3. Salomo Franck
Rm 15,7–13; Rm 3,21–31
30. Kolmapäev Issand mõtleb meile, Tema õnnistab
meid. 
Ps 115,12
Rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud!

Lk 10,20
Mu nimi taevas kirja pandud, ma olen lapseks arvatud; saan
Isa süles hoolsalt kantud ja hellalt Temast armastud. Ma tahan ikka Tema armus siin lapselikult hingata. Ei muud ma
oska oma rõõmus kui halastusest rääkida.

KLPR 268:1. Johann Daniel Hense
Rt 1,1–8(9–15)16–19a(19b–21); Rm 4,1–12

29. Teisipäev Sina, Iisraeli lootus, tema päästja hädaajal.
Mispärast sa oled nagu võõras maal või nagu rändur,
kes lööb telgi üles ainult ööbimiseks? 
Jr 14,8
Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti,
nagu minagi olen täiesti tunnetatud. 
1Kr 13,12

31. Neljapäev Mõni paiskab sõnu otsekui mõõgapisteid,
aga tarkade keel on terviseks. 
Õp 12,18
Ennäe, ka suuri ja rajutuulte aetud laevu juhitakse väikese tüüriga sinna, kuhu tüürimees tahab. Nõnda on ka
keel väike ihuliige, aga kiitleb suurte asjade üle.

Jk 3,4–5
Issand, anna tarkust, et räägiksin seal, kus tarvis ning hoiduksin sõnadest seal, kus need on kasutud. Jah, kui avan oma
muldse suu, siis kõnele Sina minu kaudu!  Tundmatu autor
Ap 13,42–52; Rm 4,13–25
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VEEBRUAR
kuu loosung:

Minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. 
Rm 8,18
1. Reede Issand, võta kuulda mu sõnu, pane tähele mu
ohkamist! Kuule mu appihüüdu, sest sinu poole ma palvetan! 
Ps 5,2–3
Ma usun, aita mind mu uskmatuses! 
Mk 9,24
Jumalat otsides tuleb otsimist tõsiselt võtta, kindla eesmärgi
ning lootusega Teda leida. Selleks et paluda Tema juhtimist,
mitte niisama uudishimu rahuldamiseks. 
Aarand Roos
Kl 1,24–29; Rm 5,1–11
2. Laupäev Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks; sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu
mulle vööks. 
Ps 30,12
Üks nende seast, nähes enese terveks saanud olevat, läks
tagasi ja andis Jumalale suure häälega au. 
Lk 17,15
Me laulame Sulle kiitust, Sina juhid maailma käiku oma
headuses ja kõiki olendeid halastuses. Sina, Jumal, ei maga
ega laiskle. Vastupidi, Sa äratad magajad. Sa kingid elu sur– 26 –

ma palge ees ja ravid haigeid. Sa avad pimedate silmad ja
teed küüraka terveks. Ainult Sulle kuulub minu tänu.

Juudi liturgia
Ilm 15,1–4; Rm 5,12–21
VIIMANE PÜHAPÄEV PÄRAST
KOLMEKUNINGAPÄEVA
Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. 
Ps 66,5
2Kr 4,6-10; Mt 17,1-9; Ps 82
Jutlus: 2Ms 3,1–8a(8b.9)10(11–12)13–14(15)
3. Pühapäev Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma
teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu.  Jr 31,31
Teie olete tulnud uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde.

Hb 12,22.24
Mu Päästja võidu saanud on põrgu üle nüüd, mind patust
lunastanud ja kandnud minu süüd. Kõik viha lepitanud ja
võla kustutanud on minu Issand väes.

KLPR 110:1. Friedrich Adolf Lampe
4. Esmaspäev Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab
hinge. 
Ps 19,8
Kristuses peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded.

Kl 2,3
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Ja oma taevavaraga Sa minu südant rikasta! Nõu, tarkust,
väge rohkesti Sa jaga mulle heldesti!

KLPR 65:4. Heinrich Georg Neuss
Mt 21,18-22; Rm 6,1-11
5. Teisipäev Issand on kindlaks varjupaigaks rõhutuile,
varjupaigaks häda ajal. 
Ps 9,10
Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, kas ta
peaks viivitama neid aidates? 
Lk 18,7
Iga päev toob oma õnnistuse. Peaasi: jääda avatuks Jumala
tahtele. 
Fanny de Sivers
Mt 8,28-34; Rm 6,12-23
6. Kolmapäev Maa, maa, maa, kuule Issanda sõna!

Jr 22,29
Niisiis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel
ja kained. 
1Ts 5,6
Mu süda, ärka üles ja kiida Loojat lauldes. Kes kõik head meile annab ja muret ikka kannab. KLPR 398:1. Paul Gerhardt
Ho 2,20–25; Rm 7,1–6
7. Neljapäev Õige on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei
närtsi. 
Ps 1,3
Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja
ja saate minu jüngriteks. 
Jh 15,8
Jeesus ütleb, et see, kes on valmis oma elu muutma, millest– 28 –

ki loobuma, oma mõtteviisi revideerima, ei jää vaesemaks,
vaid võidab rohkem, kui võib arvata. 
Joosep Tammo
Na 1,2–6; Rm 7,7–13
8. Reede Issand, anna siis andeks selle rahva patt oma
suure helduse pärast. 
4Ms 14,19
Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. 
Mt 6,12
Üksainus kord viib tee sind elust läbi, ehk homme juba langeb muldne rüü. Siis käitu nii, et sind ei kataks häbi, et Talle
veres kustuks kõik su süü. 
Milla Krimm
Kl 2,8–15; Rm 7,14–25
9. Laupäev Sa annad mulle oma päästekilbi, su parem
käsi toetab mind. 
Ps 18,36
Saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. Ef 6,10
See ei ole inimese jõud või voorus, vaid Kristuse arm, mis
suudab nõdras ja murduvas ihus nii palju korda saata, et
inimene seda, mida ta oma loomu poolest kardab ja mille
eest ta põgeneb, ometigi tulise vaimu usinusega haarab ja
teostab. 
Thomas Kempisest
Js 51,1–6; Rm 8,1–17
4. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA 
Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. 
Js 60,2
2Kr 1,8-11; Mk 4,35-41; Ps 63
Jutlus: Mk 4,35–41
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10. Pühapäev Tõtta mulle appi, Issand, sa mu pääste!

Ps 38,23
Jeesus oli paadi päras istepadjal magamas, ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle: “Õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?” 
Mk 4,38
Midagi ei tule ilma pingutamata. Jumal on alati ligi ja valmis aitama, kuid Ta aitab ainult neid otsijaid, kes, olles
pannud kõik oma jõu proovile, hüüavad lõpuks kogu oma
südamest: “Issand, aita meid!” 
Püha Feofan Sulgunu

13. Kolmapäev Sina, Issand, oled meie isa, muistsest
ajast on su nimi Meie Lunastaja. 
Js 63,16
Jeesus ütleb: Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa
oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi. 
Mt 6,9
Ma tean, kes saatjaks mul, kes armukätel kannab, kes õhtul,
hommikul head nõu ja abi annab. Ma usun: Isa arm on kõigil ligidal, ka nõdremgi kui põrm on armas Jumalal.

KLPR 280:1. Joosep Liiv
Jh 3,31–36; Rm 8,31–39

11. Esmaspäev Rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks. 
Ps 16,11
Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus,
headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. 
Gl 5,22–23
Jeesus elab, Jeesus elab, surm on surmatud! Laul las kõlab,
laul las kõlab hõisaku kõik suud: Jeesus saanud Kuningaks,
kõiges kõige käskijaks! Rõõmustage, rõõmustage, kes Ta
alamaks! 
KLPR 119:2. Andres Põder
2Kr 3,(9–11)12–18; Rm 8,18–25

14. Neljapäev Tuletage meelde endisi asju muistsest
ajast, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole, mina
olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane. 
Js 46,9
Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale.

Hb 12,2
Sina lasksid alandada, pilgata end otsata, pähe haavad pigistada kibuvitsakrooniga, et mind võiksid rõõmustada,
elukrooni mulle anda. Tuhat korda tänan Sind, Jeesus, et Sa
aitad mind! 
KLPR 70:4. Ernst Christoph Homburg
Ilm 1,(1.2)3–8; Rm 9,1–5

12. Teisipäev Issandal, meie Jumalal, on halastus ja andeksand. 
Tn 9,9
Olge armulised, nagu teie Isa on armuline. 
Lk 6,36
Uhkuse vili on olla range kohtunik teiste nõtrustele.

Õigeusu kirikust
Jh 1,43–51; Rm 8,26–30
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15. Reede Ja ma annan teile uue südame ja panen teie
sisse uue vaimu. 
Hs 36,26
Patust vabastatuna olete saanud õiguse teenriteks.

Rm 6,18
Jumal usub meisse ja näeb meis oma lapsi, ja seepärast tohime ka meie uskuda Temasse. 
Toomas Paul
1Kr 2,6–10; Rm 9,6–13
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16. Laupäev Kiitke Issandat, kõik paganad, ülistage
teda, kõik rahvahõimud! 
Ps 117,1
Üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide
läbi ja kõikide sees. 
Ef 4,6
Varjul oleva Jumala saladus on suur. Kuidas Teda leida?
Pane tähele, enne kui sina nõnda suudad küsida, seisab Jumal sinu juures. Sina ei jaksa Teda näha ega Tema juurde
minna. Sellepärast tuleb Jumal sinu juurde!  Konrad Veem
4Ms 6,22–27; Rm 9,14–29
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
Fl 2,12-13; Mt 20,1-16; Ps 60
Jutlus: Kg 7,15–18
17. Pühapäev Tänage, rahvad, meie Jumalat, kostku valjusti tema kiitus! Tema paneb elama meie hinge ega lase
meie jalgu kõikuda. 
Ps 66,8–9
Et me oleksime tema kirkuse kiituseks, kõik, kes me varem oleme lootnud Kristusele. 
Ef 1,12
Tõelise jumalakiituse väljendiks on tänutunne, mis sugeneb
Jumala poolt tehtud suurte asjade kogemusest meie elus.
See puhastab meie hingest suurelisuse. Sellest omakorda
lähtub ülistus Jumalale, aga ka tänu ligimestele – kõige hea
eest! 
Arne Hiob
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18. Esmaspäev Jumal valmistab küll valu, aga tema ka
seob haavad, tema lööb, aga tema käed ka parandavad.

Ii 5,18
Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal; heitke kõik oma mure tema peale, sest
tema peab hoolt teie eest! 
1Pt 5,6–7
Issand Jumal, Isa, Sina oled minu Jumal! Sinu tarkus valitsegu mind, Sinu arm kandku mind, Sinu armastus rõõmustagu mind, Sinu tõde varjaku mind ja Sinu riik kaitsku
mind. 
Caspar Neumann
Lk 19,1-10; Rm 9,30-10,4
19. Teisipäev Mu hing on lõppemas, oodates su abi, ma
loodan sinu sõna peale. 
Ps 119,81
Siis Jeesus ütles: Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete
tõesti minu jüngrid. 
Jh 8,31
Kui Piiblit palvega lugeda, osutub ta alati tänapäevaseks. Ta
ei ole ainult hulk kirjutisi kaugest minevikust, vaid sõnum,
mis on adresseeritud minule siin ja praegu.  Kallistos Ware
5Ms 7,6–12; Rm 10,5–13
20. Kolmapäev Ma laotan oma käed laiali sinu poole, mu
hing himustab su järele nagu janunev maa.  Ps 143,6
Jeesus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud
ja koormatud, ja mina annan teile hingamise.  Mt 11,28
Jumal on end inimestele arusaadaval viisil ilmutanud. Sellest ilmutusest võib osa saada ainult usus. Ja iga inimene,
olgu ta rikas või vaene, tark või lihtsameelne, nooruk või
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rauk, haige või terve, võib usus õppida Jumalat tundma. Selles avaldub Jumala õiglus. 
Konrad Veem
Rm 4,1–8; Rm 10,14–21
21. Neljapäev Eksimused – kes neid märkab? Salajastest
pattudest mõista mind vabaks! 
Ps 19,13
Jeesus ütleb: Kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka
välja. 
Jh 6,37
Kui eluvool mind kannab Su juurest kaugele, mu Lunastaja,
anna, et leian jälle tee, mil võin Su ligi tulla ja rahus viibida,
et elumure alla hing ei saaks kaduda!

KLPR 270:3. Alide Kolka
1Kr 3,(1–3)4–8; Rm 11,1–10
22. Reede Ükski maa elanik ei ütle: «Ma olen nõder».
Rahvale, kes seal elab, antakse süü andeks. 
Js 33,24
Issanda Jeesuse Kristuse läbi me oleme usus saanud ligipääsu sellele armule, milles me seisame. 
Rm 5,1–2
Jumal, Sina oled meie elu alus. Ära arva seda meile süüks,
et oleme elanud ilma Sinuta ja rajanud oma eluhoone liivale. Sina oled aga kalju, kuhu nüüd tahame rajada uut elu.
Täida meie elu rõõmu ja rahuga usus, et elame abiks oma
ligimesele ja auks Sulle, igavene, kõigeväeline Jumal!

Jaak Taul
Ml 3,13–18; Rm 11,11–24
23. Laupäev Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil
kündja jõuab järele lõikajale ja viinamarjasõtkuja
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seemne külvajale; siis tilguvad mäed värsket veini ja
kõik künkad sulavad. Siis ma pööran oma Iisraeli rahva
vangipõlve, nad ehitavad üles hävitatud linnad ja elavad
neis; nad istutavad viinamägesid ja joovad nende veini,
nad rajavad rohuaedu ja söövad nende vilja.

Am 9,13–14
Nägija Johannes kirjutab: Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis kannab vilja kaksteist
korda, andes iga kuu oma vilja, ning puu lehed annavad
tervist rahvastele. 
Ilm 22,2
Issand, Sinu on riik. Sina näitad minu hingele pildi oma tulevasest valitsemisest. Kord näitad Sa mulle vastuolude ja
pisarate tähendust, mida olen siin ahistatud meelega otsinud. 
Jörg Zink
1Kr 1,26–31; Rm 11,25–36
2. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (SEXAGESIMAE)
Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant
kõvaks. 
Hb 3,15
Hb 4,12-13; Lk 8,4-8(9-15) Ps 61
Jutlus: Ap 16,9–15
24. Pühapäev Ma laulan Issanda heldusest igavesti, ma
kuulutan oma suuga su ustavust põlvest põlve.  Ps 89,2
Tema täiusest me kõik oleme saanud armu armu peale.

Jh 1,16
Kristus kannab meid oma seljas Isa ette. 
Martin Luther
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25. Esmaspäev Neil päevil ja sel ajal, ütleb Issand, otsitakse Iisraeli süüd, aga seda ei ole, ja Juuda patte, aga
neid ei leita, sest ma annan neile andeks. 
Jr 50,20
Me ka kiitleme Jumalast meie Issanda Jeesuse Kristuse
läbi, kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepituse.

Rm 5,11
Su armu imeline tee on see: et santi sõnnikult veel ära korjad, üht murtud riista tuled võtma üles. Tood tuki tulest välja, mis ju põles. Taas tohin vaikselt ülistada Sind: Sa siiski
armastanud oled mind! 
Milla Krimm
5Ms 32,44–47; 1Sm 1,1–20

Jeesus ütleb: Mis te arvate? Kui ühel inimesel juhtub
olema sada lammast ja üks neist ära eksib, eks ta jäta
need üheksakümmend üheksa mägedesse ja lähe otsima
eksinut? 
Mt 18,12
Püha Jumal, kui palju inimesi on võõrad Sinu ukse taga!
Nad ei ole Sind maa peal rännates tundma õppinud, aga
Sina oled ka neile ütelnud: “Tulge tagasi, inimlapsed!” Sinu
Poeg Jeesus Kristus otsib maailmas neid, kes on kadunud,
Tema tunneb meid, kes oleme patused. Võta meid kord oma
riiki vastu Jeesuse Kristuse pärast! 
Jaak Taul
Lk 6,43-49; 1Sm 2,1-11

26. Teisipäev Võõras, kes asub teie juures, olgu teie keskel nagu päriselanik. 
3Ms 19,34
Johannes kirjutab: Armas, sa oled ustav olnud selles,
mida sa oled iganes teinud vendadele, koguni neile, kes
on sulle võõrad. Nad on tunnistanud sinu armastusest
siinse koguduse ees. Sa teed hästi, kui sa läkitad nad
edasi väärikal viisil Jumala ees. 
3Jh 5–6
Pole olemas üksildasemat inimest sellest, kes armastab ainult iseennast. 
Abraham ibn Esra
Hs 33,30–33; 1Sm 1,21–28
27. Kolmapäev Ma otsin kadunut ja toon tagasi eksinu,
ma seon haavatut ja kinnitan nõtra. 
Hs 34,16

28. Neljapäev Kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus
nagu õieke väljal. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga
meie Jumala sõna püsib igavesti. 
Js 40,6.8
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte.

Mt 24,35
Jumala sõna ei ole magus ega targutav, vaid nagu tuli, mis
kõrvetab ihu ja puhastab meie hinge, või nagu vasar, mis
purustab meie südamekalju. Kuid ärgem unustagem: Jumal
teeb seda armastusega, sest Ta ise on armastus! Kus kostavad ainult inimlikult teravaks ihutud sõnad, seal teevad need
üksnes haiget. Kus kõlab aga Jumala sõna, seal kumab ka
kõige karmimatest hoiatustest Tema armastus.  Arne Hiob
1Ts 1,2–10; 1Sm 2,12–26
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kuu loosung:

Valmistage oma südamed Issandale ja teenige
üksnes teda. 
1Sm 7,3
Issand tegi tee merre ja jalgraja võimsasse vette. Js 43,16
Ära lase vastastel end heidutada millegagi. 
Fl 1,28
Kristusega algas uus maailmaajastu. Hukatusjõududele on
seatud piir. Pääsemine nende käest on reaalne tõsiasi.

Konrad Veem
2Tm 3,10–17; 1Sm 2,27–36
1. märts – Ülemaailmne naiste palvepäev
1. märts 1457 – Vennaste Uniteedi algus Böömimaal
2. Laupäev Inimene ei ela üksnes leivast, vaid kõigest,
mis lähtub Issanda suust. 
5Ms 8,3
Jeesus ütleb: Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim
ja elu. 
Jh 6,63
Meie sügavamad probleemid pole välised, vaid sisemised.
Välises mõttes läheb maailm vastu muutumisele. Meie enda
elu on lõplik. Ihulikud haigused ja puudused paistavad kergemini silma kui vaimu- ja hingehädad. Mõttetus ja lootuse– 38 –

tus närib vaikselt inimesi, kes heidavad oma pilgu kosmose
tühjuse suunas. Paraneminegi algab inimeste sisimas, kui
nad õpivad vaimuliku silmaga nägema nähtamatut taevast.

Arne Hiob
Mt 13,31-35; 1Sm 3,1-21
PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (ESTOMIHI)
Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule
kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast.

Lk 18,31
1Kr 13,1-13; Mk 8,31-38; Ps 62
Jutlus: Lk 10,38–42
3. Pühapäev Issand seisab vaese paremal käel, et päästa
tema hing hukkamõistjate käest. 
Ps 109,31
Kui nad küsides peale käisid, ajas Jeesus enese sirgu
ja ütles neile: “Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku
teda esimesena kiviga!” 
Jh 8,7
Kui sa kuuleks palumata palveid, sõnadeta soove hinge
sees. Ei sa koostaks teiste üle arveid, vaid sa läheneksid silmavees. 
Milla Krimm
4. Esmaspäev Kes on nagu Issand, meie Jumal, kes kõrgel istub, kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal
on, kes tõstab põrmust üles vaevase? 
Ps 113,5–7
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Jeesus Kristus, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla
Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja
kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. 
Fl 2,6–7
Päästja, me ülistame Sinu armastust, mille pärast Sa alandasid
end, saades needuseks ristipuul. Seda tegid Sa meie ülendamiseks, et võiksime osa saada taevase riigi vaimulikest õnnistustest. Tõmba oma risti juurde kõik hirmunud südametunnistused
ja lase nende haavadel paraneda, kes vaatavad Sinu haavadele
ja verele, mis voolas meie pärast. Johann Jakob Rambach
Mt 13,31-35; 1Sm 3,1-21
5. Teisipäev Õigete rada on otsekui valgusepaistus, mis
muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud.

Õp 4,18
Jeesus ütleb: Mina olen maailma valgus. Kes järgneb
mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.  Jh 8,12
Patt teeb pimedaks, kuid Kristuse lunastus puhastab patust, ja
siis saab kõik selgeks. Kui me ainult tahame. Fanny de Sivers
Lk 5,33-39; 1Sm 4,12-22

Krist! Kes teda Päästjaks tunnistab, seda Ta armust õnnistab! Halleluuja, halleluuja!

KLPR 298:2. Johann Daniel Herrnschmidt
Mt 6,16-21; 1Sm 5,1-12
6. märts – Algab kannatusaeg
7. Neljapäev Issand on varjupaigaks oma rahvale ja
kindlaks linnaks Iisraeli lastele. 
Jl 4,16
Me saame vägevat julgustust, olles usaldanud kinni haarata eelolevast lootusest, mis on meile nagu hinge ankur,
kindel ja kinnitatud. 
Hb 6,18–19
Hällist hauani, viimse õhtuni juhib Jeesus elusõudu, jõuetule annab jõudu, oma tallekest kaitseb kurja eest.

KLPR 337:2. Valdeko Saksen
Kl 3,(5–7)8–11; 1Sm 6,1–7,1

6. Kolmapäev Lase oma pale paista oma sulase peale,
päästa mind oma helduse läbi! 
Ps 31,17
Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala,
minu Päästja pärast, sest ta on vaadanud oma teenija
madaluse peale. 
Lk 1,46–48
Õndsaks, jah õndsaks see kiita tuleb, kel Jumal abiks Siionist, kellel usk südame põhjas põleb ja kellel kaljuks Jeesus

8. Reede Mina olen Issand, see on mu nimi, ja mina ei
anna oma au teisele ega oma kiidetavust nikerdatud kujudele. 
Js 42,8
Meie jaoks on ometi ainult üks Jumal, Isa, kellest on kõik
asjad, ja meie tema juurde teel, ning üks Issand, Jeesus
Kristus, kelle läbi on kõik, ja ka meie tema läbi.  1Kr 8,6
Õnnistus ja kirkus, tarkus ja tänu, suur vägi ja võim olgu
Kuningale, kes valitseb üle kõige. Lahkus ja kuulsus ja au,
tänu ja ülistuslaul iga lauliku suust, ülevoolav armastus
igast südamest olgu taeva ja maa Kuningale!  Keldi palve
Rm 7,14–25a; 1Sm 7,2–17
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9. Laupäev Ja nõnda nagu ma valvasin neid, et kitkuda
ja maha kiskuda, nõnda ma valvan neid, et üles ehitada
ja istutada, ütleb Issand. 
Jr 31,28
Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. 
1Ts 5,9
Kui sa patus oma elu peale tagasi vaatad, näed sa, et nagu
mõõk ripub su pea kohal juuksekarva otsas. Sa katsud põgeneda, kuid nagu vari on see mõõk su kohal. Aga vaata, niipea kui
sa kuningat Jeesust appi palud, võtab tasane kuningas nuhtluse
mõõga su pea kohalt. Ta katab sulle laua, Ta kutsub sind armu
altarile oma õnnistusest osa saama.  Matthias Johann Eisen
Sk 7,2–13; 1Sm 8,1–22

11. Esmaspäev Jaakob ärkas unest ja ütles: “Issand on
tõesti selles paigas, mina aga ei teadnud seda!”

1Ms 28,16
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev! 
2Kr 6,2
Jumal on armastuses saatnud Kristuse maailma. Ja et me
oleme osa sellest maailmast, siis armastab Jumal ka meid ja
meil on osasaamine Kristuse elust ja tööst. Aga kas me kõik
teame seda, kas tunneme Jumala armastuse soojust, mis ka
valudes ja kannatustes näitab meile uut teed – teed Jumala
juurde? 
Jaak Taul
2Ts 3,1–5; 1Sm 9,1–14

1. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (INVOCAVIT)
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks
kuradi teod. 
1Jh 3,8b
Hb 4,14-16; Mt 4,1-11; Ps 64
Jutlus: Hb 4,14–16

12. Teisipäev Sa ei tohi himustada oma ligimese naist!

5Ms 5,21
Armastus ei tee ligimesele kurja. 
Rm 13,10
Inimeseks ei tee meid mõistus, vaid süda, mitte võime
mõelda, vaid võime armastada. 
Henry Nouwen
Ii 1,1–22; 1Sm 9,15–10,16

10. Pühapäev Kui ma vaikisin, nõrkesid mu luud-liikmed
mu päevasest oigamisest. Oma patu ma andsin sulle teada. 
Ps 32,3.4.5
Nõnda tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meelt parandab. 
Lk 15,10
Jumal ootab, et hüüaksime Teda appi. Ta ootab, et tuleksime Tema juurde. Ja Ta ei tee meile mingeid takistusi. Tulek
tähendab enda üleandmist, oma pattude ja süütegude tunnistamist ja andekspalumist. 
Aarand Roos
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13. Kolmapäev Ma tahan laulda Issandale, et ta mulle on
head teinud. 
Ps 13,6
Kui kellelgi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu; kui kellegi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiituslaule. 
Jk 5,13
Kust leiad piiritult Jumalat usaldavat inimest? Ma ei oskagi
sulle teed näidata. Aga sina ise võid selliseks saada. Otsi
teed. 
Eenok Haamer
5Ms 8,11–18; 1Sm 10,17–27
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14. Neljapäev Mina olen kõigi nende kaaslane, kes sind
kardavad ja peavad sinu korraldusi. 
Ps 119,63
Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses
õpetage ja manitsege üksteist. 
Kl 3,16
Anna, et Su kallist Sõna väsimatult uuriksin ja et väikses,
suures mina Sinu tahtmist küsiksin! Minu usku kasvata,
Vaimu väega kinnita! 
KLPR 181:3. Phillip Nicolai
Jk 4,1–10; 1Sm 11,1–15
15. Reede Nõnda ütleb Issand: Tehke õigust ja olge õiglased ning päästke riisutu rõhuja käest; ärge vaevake,
ärge tehke liiga võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, ja
ärge valage siin paigas süütut verd! 
Jr 22,3
Käige nagu valguse lapsed – valguse vili on ju igasuguses
headuses ja õigluses ja tões. 
Ef 5,8–9
Kobades pimedas, lööme end vastu asju, millest haarame
kinni ja mida peame siis ainsaks, mis meil on. Kui valgus
tuleb, laseme nad lahti, sest näeme: nad on vaid osad suurest
tervikust, millega oleme seotud. See on vabanemine, vabanemine suletusest oma minas, suletusest asjus, mis kihutavad meie omandimeelt. 
Toomas Paul
Hb 2,11–18; 1Sm 12,6–25

nii nagu lausuks seda Sinugi suu, püüan elada tänasel päeval nagu elab taevane rahvas, veedan tänast päeva nii nagu
veedaksin seda Sinu kojas. 
Keldi palve
Rm 6,12–18; 1Sm 13,1–23
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
Rm 5,1-5(6-11);Jh 3,14-21;Ps 10
Jutlus: Jh 3,14–21
17. märts Isa kuulutab lastele sinu ustavust. 
Js 38,19
Jeesus ütleb: Laske lapsed olla ja ärge keelake neid
minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik.

Mt 19,14
Kui laps Su juurde palves tulen, mu igavene Isa, harduses,
ja ainult selles kindel olen, et vaimse jõu saan Jeesu risti ees.
Ses teadmises mind veelgi kinnita, et võiksin ma tõekandjaks kasvada! 
KLPR 365:2. Hugo Voldemar Pärno
17. märts – Palvepäev tagakiusatud kristlaste eest

16. Laupäev Issand on õiglane, ta armastab õiglust.

Ps 11,7
Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on
täiuslik. 
Mt 5,48
Palvetan tänasel päeval Sinu poole, oh Jumal, lausun palvet

18. Esmaspäev Häda neile, kes annavad nurjatuid seadusi, et väänata abitute õigust ja kiskuda kohus mu rahva
viletsailt. 
Js 10,1.2
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
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Keegi ei tea, kui vilets ta on, kuni pole pingutanud selleks,
et olla parem. 
Toomas Paul
1Ms 37,3–4.12–14.23–35(36); 1Sm 14,1–15
19. Teisipäev Kõik liha saab teada, et mina, Issand, olen
su päästja, Jaakobi Vägev on su lunastaja. 
Js 49,26
Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku
kõik, keda leidsid, nii halbu kui häid, ning pulmakoda
sai täis pidulisi. 
Mt 22,2.10
Ühtlasi kiitkem Jumala halastust, valjusti hüüdkem kokku
Ta kogudust. Hädast Ta päästab oma rahvast. Rõõmusta,
Iisrael, rõõmusta vahvast!

KLPR 308:5. Matthäus Apelles von Löwenstern
Ii 2,1–10; 1Sm 15,1–35
20. Kolmapäev Kõik, mida Issand on käskinud, me teeme ja võtame kuulda! 
2Ms 24,7
Jeesus ütleb: Kes iganes teeb mu Isa tahtmist, kes on
taevas, see on mu vend ja õde ja ema. 
Mt 12,50
Piiblis peetakse tasadust ja alandlikkust inimese üheks tähtsamaks jumalakartuse tunnuseks, sest see tähendab inimese
tahte allumist Jumala tahtele. 
Voldemar Ilja
Jh 16,29–33; 1Sm 16,1–13
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21. Neljapäev Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud. 
Ps 146,8
Meie saime julgustatud teie kaudu, vennad, kogu oma
kitsikuses ja ahistuses teie usu läbi, sest nüüd me võime
elada, kui teie püsite Issandas. 
1Ts 3,7–8
Ei Jumal neid või jätta, kes Talle loodavad, kõik viha, vaen
ja häda neil õnneks tulevad! Ta kaitseb oma rahvast, neid
viimaks ülendab, et neile kasu kõigest küll siin ja taevas
saab. 
KLPR 348:1. Burkhard Grossmann
1Jh 1,8–2,2(3–6); 1Sm 16,14–23
22. Reede Saagu nähtavaks su töö su sulastele ja nende
lastele su auhiilgus! 
Ps 90,16
Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu
aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole
palju enam väärt kui nemad? 
Mt 6,26
Mida kaugemal on inimene Jumalast, seda tühisemate asjade pärast ta muretseb. Alles Jumal õpetab tõeliste väärtuste
pärast muretsema. 
Teedy Tüür
2Kr 13,3–9; 1Sm 17,1–30
23. Laupäev Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind
viimaks vastu ausse. 
Ps 73,24
Paulus kirjutab: Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis
pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma
päeval mulle annab. 
2Tm 4,7–8
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Issand, anna meile jõudu rännata eluteel. Anna tunda, et
Sina seod meid enese külge ja teed meid tugevaks. Jää meie
juurde, me jääme Sinu juurde! Käi meie eel me eluteel!

Jaak Taul
Gl 2,16–21; 1Sm 17,31–58
23. märts – Katkematu palveahela Eesti palvepäev
3. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (OCULI)
Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei
kõlba Jumala riigile. 
Lk 9,62
Ef 5,1-2(3-7)8-9; Lk 9,57-62; Ps 34
Jutlus: Jr 20,7–11a(11b–13)
24. Pühapäev Issand, ma olen rõhutud, astu mulle appi!

Js 38,14
Jeesus, tulnud Peetruse majja, nägi tema ämma lamavat
palavikus. Ja ta puudutas ta kätt, ning palavik lahkus
temast. Ja ämm tõusis üles ning teenis teda. Mt 8,14–15
Kui Jumal on teinud sinu elus imet, siis ära unusta seda ja
ära jäta tänamata. Kui sa aga siiski unustad, siis on sul põhjust oma pattu kahetseda ja andeks paluda.  Eenok Haamer
25. Esmaspäev Ometi ütlevad su rahva lapsed: “Issanda tee ei ole õige!” Kuid nende enda tee ei ole õige.

Hs 33,17
Jeesus ütleb: Kui te armastate mind, siis pidage mu käske. 
Jh 14,15
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Arvan, et meie rahutus ja mure on seepärast nii sünge, et me
harva kuuleme Jumala sõnu. Seepärast on meie hulgas nii
vähe rõõmsast lootusest kantud inimesi. Aga meie lootus rajaneb kindlale kaljule. Kõik on Tema käes, keda me Jeesuse
Kristuse kaudu tohime tunda Isana, armastada ja usaldada
Teda. 
Rudolf Kiviranna
Lk 14,(25-26)27-33(34-35) 1Sm 18,1-16
26. Teisipäev Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu
üleastumisi; mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand! 
Ps 25,7
Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega
teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta
meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes – armu läbi te olete päästetud. 
Ef 2,4–5
Evangeelium on nagu värske, pehme, jahe tuuleke suures
suvekuumuses, see on lohutus südametunnistuse hirmus;
mitte talvel, kui külma on niigi – see tähendab rahuajal, kui
inimesed on enesekindlad ja mõtlevad, et võivad ise end
oma tegudega õigeks ja õndsaks teha – vaid suveleitsakus,
see tähendab nende juures, kes oma südametunnistuse õuduses ja hirmus õigesti tunnevad Jumala viha.  Martin Luther
Ii 7,11–21; 1Sm 20,1–23
27. Kolmapäev Ära karda, armas mees, rahu olgu sulle!
Ole julge! Ole julge! 
Tn 10,19
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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
Kristlikul usul on meeletu rõõmu ja rahu loov jõud, kui keegi suudab seda uskuda. 
Arne Hiob
Mt 13,44-46; 1Sm 20,24-21,1
28. Neljapäev Ärge ajage kiusu Issandaga, oma Jumalaga.

5Ms 6,16
Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. 
Mt 6,10
Ärgem pidagem ennast nii targaks, et hakkame Jumalat ja
Tema korda arvustama, Tema toimimist kontrollima. Looja juhib loodut, mitte vastupidi! Võime päris kindlalt Teda
usaldada, et Ta meie palve peale võtab meid eluteel aidata
ja et Ta viib meid aulise eesmärgini. 
Aarand Roos
Mt 19,16-26; 1Sm 23,1-18
29. Reede Ja tema seisab ning hoiab karja Issanda jõus.

Mi 5,3
Kõik maa suguvõsad näevad Inimese Poega tulevat taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega. 
Mt 24,30
Ei sellelt ilmalt abi oota ma taha, oh mu Karjane, Su peale
tahan üksi loota: Sa viid ka läbi tormide mind sinna, kus on
hingel ilu ja surma võitnud arm ja elu.

KLPR 343:7. Martin Lipp
Mt 10,34-39; 1Sm 24,1-23
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30. Laupäev Ära järgne jõugule kurja tegema. 2Ms 23,2
Vennaarmastus jäägu kindlaks. 
Hb 13,1
Meid on kutsutud üksteisele Jumala headust osutama ja Jumala armastavat südant ilmutama. Meid on kutsutud olema
Tema tööriistad, et anda pääste tunnetus.  Joel Luhamets
Gl 6,(11–13)14–18; 1Sm 25,1–17

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
2Kr 1,3-7; Jh 12,20-26; Ps 84
Jutlus: Jh 6,47–51
31. Pühapäev Ei küllastu iialgi rahast, kes armastab
raha, ja tulust, kes armastab rikkust. 
Kg 5,9
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
On vaja, et hakkaksime pühapäeva kasutama mõttega, et
osa saada Jumala Sõna rikkusest ja õnnistusest. Siis saab
meile järjest selgemaks, et see, mida me tuhandetel teedel
oma hinge jaoks otsime, ei ole raha, vara, au, lõbu, mugavus või edukus, vaid kõigi meie eksirännakute taga seisab
viimselt Jumala loodud inimese igatsus jõuda tagasi Jumala
juurde. 
Rudolf Kiviranna

– 51 –

Aprill

Aprill

APRILL
kuu loosung:

Jeesus Kristus ütleb: Vaata, mina olen iga
päev teie juures maailma-ajastu otsani. 
Mt 28,20
1. Esmaspäev Viletsate igatsemist sa kuuled, Issand; sina
kinnitad nende südant. 
Ps 10,17
Lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus,
et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes.  Rm 15,13
Selles nukras maailmas peavad otsijad ja nõutud, arad ja
kahtlejad veenduma sinu õnnelikku palet nähes, et oled kohanud oma Issandat. Sa mõistad, kui vajalik on usukäega
iga päev kinni hoida oma Õnnistegijast, kes astub meile alati väga lähedale. 
Harri Haamer
Jh 6,26–35; 1Sm 25,18–42
2. Teisipäev Iisraeli lapsed kisendasid Issanda poole ja
Issand tõstis Iisraeli lastele päästja, kes nad päästis.

Km 3,9
Jeesus Kristus on ustav tunnistaja, esikpoeg surnuist
ja maa kuningate valitseja. Temale, kes meid armastab
ning on meid lunastanud meie pattudest oma verega,
olgu kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti.  Ilm 1,5.6
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Suur Isa, taeva Looja, kõik head on meile teind ja andnud
oma Poja, kes armust surma läind; ja see on Vaimu nõu, et
meile usku anda, meid viimaks taeva kanda: sest Jumalale
au! 
KLPR 335:7. Ludwig Heimbold
Ii 9,14–23.32–35; 1Sm 27,1–28,2
3. Kolmapäev Kes on sinu sarnane jumalate keskel, Issand? Kes on sinu sarnane, pühakute keskel ülistatu,
kardetava kuulsusega imetegija? 
2Ms 15,11
Me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile
mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise. Lapsed, hoiduge ebajumalate eest! 
1Jh 5,20.21
Hing, nüüd kiida sinagi, tunnistades tõesti nii: “Põrm ja
pihu olen ma! Jumal, vägev oled Sa!”

KLPR 388:6. Joachim Neander
Jh 15,9–17; 1Sm 28,3–25
4. Neljapäev Vaata, nad ütlevad: Meie luud on kuivanud,
meie lootus on kadunud, me oleme nagu ära lõigatud.
Seepärast kuuluta prohvetlikult ja ütle neile: Nõnda
ütleb Issand Jumal: Vaata, ma avan teie hauad ja toon
teid, oma rahva, teie haudadest välja ja viin teid Iisraeli
maale. 
Hs 37,11–12
Jeesus ütleb: Tund tuleb, ja see ongi juba käes, mil surnud peavad kuulma Jumala Poja häält, ning kes seda
kuulevad, peavad elama. 
Jh 5,25
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Jälle mässab maailm Kristuse vastu. Meie aga tahame hukkuda koos selle mehe, Kristusega, ja tõusta koos Temaga
jälle üles. 
Martin Luther
2Kr 4,11–18; 1Sm 30,1–31
5. Reede Ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista.

1Ms 32,27
Üks naine, kes oli olnud veritõves kaksteist aastat, tuli ta
selja taha ja puudutas ta kuue palistust, sest naine mõtles endamisi: «Kui ma ainult saaksin puudutada tema
kuube, siis ma pääseksin!» Aga Jeesus pöördus ja sõnas
teda nähes: «Tütar, ole julge, sinu usk on su päästnud!»
Ja naine sai terveks selsamal hetkel.

Mt 9,20–22
Issand Jeesus Kristus! Sina tunned kõikide inimeste häda,
Sina jääd mu juurde, kui ükski inimene ei suuda aidata.
Anna mulle usk, mis päästab kahtlustest, armastus, mis lepitab patu ja kibeduse, lootus, mis vabastab hirmust tuleviku
ees. 
Dietrich Bonhoeffer
Jh 16,16–23a; 1Sm 31,1–13
6. Laupäev Mina tean, Issand, et sina suudad kõike ja et
sinul ei ole ükski asi võimatu. 
Ii 42,2
Ent väeülem ütles Jeesusele: “Ei, Issand, ma ei ole seda
väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks
sõna ja mu teener paraneb!” 
Mt 8,8
See ei loe, mis enne on olnud või mitu aastat oleme asjatult
katsunud omapead toime saada. Loeb vaid see, kas oleme
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valmis alustama uut koos Jumalaga ja kas usume, et Tema
teeb imet. 
Aarand Roos
Jh 14,15–21; 2Sm 1,17–27
5. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (JUDICA)
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et
ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest.  Mt 20,28
Hb 5,(1-6)7-9(10); Mk 10,35-45; Ps 69,1-16
Jutlus: Jh 18,28–19,5
7. Pühapäev Mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava
Jumala poole. 
Ps 84,3
Jeesus ütleb: Jääge minu armastusse! Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks
täielikuks. 
Jh 15,9.11
Jumala armastus sünnib maailma. Inimesed hülgasid Jumala armastuse. Jumala armastus kannatab. Jumala armastus
läheb surma. Teda hüljanud, Tema suhtes ükskõikse, vaenuliku maailma lunastamiseks. 
Rudolf Kiviranna
8. Esmaspäev Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid
hommikut. 
Ps 130,6
Mu armsad, rajage endid oma pühimale usule ja palvetage Pühas Vaimus, ja hoidke endid Jumala armastuses
ja oodake meie Issanda Jeesuse Kristuse halastust.

Jd 1,20–21
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Usk pimedas särab kui päike, et hingest kaoks nördimus,
tusk – kuigi oled küll rändur nii väike, läbi raskuste kannab
sind usk! 
Milla Krimm
Ef 2,11-16; Mt 26,1-16
9. Teisipäev Nõnda ütleb Issand: Ma löön leeri üles oma
koja kaitseks. 
Sk 9,8
Jeesus ütles Peetrusele: “Põrgu väravad ei saa minu kogudusest võitu.” 
Mt 16,18
Kogudus seisab oma Issanda väe tõttu. Ja kui Ta oma väge
ei oleks jaganud meile meie isiklikus usuelus, siis oleks patt
meid ammugi võitnud. Me seisame ainult oma Issanda tegevuse tõttu. 
Osvald Tärk
Ii 19,21-27; Mt 26,17-30
10. Kolmapäev Minu käed võlvisid taeva ja ma käsutasin
kõiki tema vägesid. 
Js 45,12
Kristuse läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal,
mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused,
olgu valitsused või meelevallad – kõik on loodud tema
läbi ja tema poole. 
Kl 1,16
Rikkus ei olene palganumbri suurusest, vaid Jumala õnnistusest. 
Joel Luhamets
Hb 9,11-15; Mt 26,31-35

Peetrus astus Jeesuse juurde ja ütles: Issand, kui mitu
korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul
tuleb talle andeks anda? Kas aitab seitsmest korrast?
Jeesus ütles talle: Ma ei ütle sulle seitse korda, vaid seitsekümmend korda seitse korda. 
Mt 18,21–22
Kogudused tõmbavad tõepoolest ligi suuremal hulgal neid
inimesi, kes oma puudust tunnetavad. Neis on ka suur hulk
inimesi, kelle elu Kristuse rõõm on täielikult ümber pööranud ja täitnud. 
Timothy Keller
Jr 15,15-21; Mt 26,36-46
12. Reede Jumal, sina tõmbad mind jälle üles maa sügavustest. Kasvata mu suurust ja pöördu jälle mind trööstima! 
Ps 71,20–21
Nõnda ei taha teie Isa, kes on taevas, et ükski neist pisikestest hukkuks. 
Mt 18,14
Ei ole juhuslik, et usklikud inimesed on stressitaluvamad.
Usk ja Jumala usaldamine ei too kaasa hädade küüsist pääsemist, küll aga annab jõu pöörata pilk millelegi nii palju
suuremale, et suudetakse oma koormat kanda.

Toomas Paul
Hb 10,1.11-18; Mt 26,47-56

11. Neljapäev Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta
õpetab patustele õiget teed. 
Ps 25,8

13. Laupäev Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav
sõna õhutab viha. 
Õp 15,1
Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. 
Mt 5,9
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Jumaliku armastusega lõhutakse kivine süda. Seda võib Jumala Vaim otsemat teed ise korda saata. Aga ta võib ka läkitada ühe inimese, kel on kuumad käed ja kelle silmis põleb
elutuli. Niisugune inimene armastab kivise südame puruks.

Jaan Lattik
Lk 18,31–43; Mt 26,57–68

Kuni Jeesuse ülestõusmiseni surnuist ei olnud mingit selgust, mis meist saab pärast surma. Jeesus näitas, et haua
põhjas on veel üks tagauks, millest pääseme välja, kui me
ainult usume Temasse. Kas pole see rõõmustav ja rahupakkuv sõnum igapäevases elus! 
Edgar Heinsoo
Mt 26,6–13; Mt 26,69–75

PALMIPUUDEPÜHA (PALMARUM)
Nõnda ülendatakse Inimese Poeg, et igaühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. 
Jh 3,14.15
Fl 2,5-11; Jh 12,12-19; Ps 69,17-37
Jutlus: Js 50,4–9

16. Teisipäev Sina, Jumal, tunned mu meeletust, ja mu
süüd ei ole varjul sinu eest. 
Ps 69,6
Päästa meid ära kurjast! 
Mt 6,13
Aidaku sind Issand! Ära noruta, ja kui teedki pattu, siis tõuse jälle kahetsedes ning pürgi, olgu kasvõi roomates, aina
taevase Jeruusalemma poole. 
Õigeusu kirikust
Ii 38,1-11 Ii 42,1-6; Mt 27,1-14

14. Pühapäev Vaata oma pühast eluasemest, taevast, ja
õnnista oma Iisraeli rahvast. 
5Ms 26,15
Ta on vastu võtnud oma sulase Iisraeli, meelde tuletades
oma halastust. 
Lk 1,54
Su õnnistust kõik ajad näinud, Sa tugevaks teed oma rahva
jõu. Suurt imet Sinu arm on teinud, Sa lõpetad kõik hädad,
vaenunõu. Su õnnistavast armutäiusest me saame rahu, elu
igavest. 
KLPR 457:2. Valdeko Saksen
15. Esmaspäev Kas sa meid ei elustaks taas, et su rahvas
rõõmustuks sinus? 
Ps 85,7
Jeesus ütleb: Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma
näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie
rõõmu teilt ära. 
Jh 16,22
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17. Kolmapäev See, kes valitseb inimesi õigesti, kes valitseb Jumala kartuses, on nagu koit päikese tõustes pilvitul hommikul. 
2Sm 23,3–4
Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks
linn, mis on mäe otsas. 
Mt 5,14
Su Pojas täiust võin siis näha, kui usus kummardan vaid Sinu
ees. Küll selgub siis, mis kõrge, püha, ja mis on vale veel
mu südames. Kui nõnda süttin Sinu valgusest, siis helkima
jääb säde igavest! 
KLPR 363:3. Hugo Voldemar Pärno
Lk 22,1–6; Mt 27,15–30
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SUUR NELJAPÄEV 
Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja
armuline on Issand. 
Ps 111,4
1Kr 11,(17-22)23-26(27-29.33-34a); Mt 27,31-44; Jh 13,115.34-35
Jutlus: 1Kr 11,(17–22)23–26(27–29.33–34a)
18. Neljapäev Inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand
näeb, mis on südames. 
1Sm 16,7
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 sealt välja minnes puhkes ta kibedasti nutma.

Lk 22,61–62
Kui meie südametunnistus on säilitanud mõnelgi määral
tundlikkuse Sõna vastu, mis meid kohati riivab, teinekord
liigutab, mõnikord kõlbeliselt torgib ja puudutab, siis pole
kõik veel kadunud. Kes iganes õpivad märkama Jumala
häält ega tee oma südant kõvaks, nende kohta kehtib Jeesuse kaudu pakutud lootus. 
Arne Hiob

19. Reede Jumal on mind teinud viljakaks mu viletsusemaal! 
1Ms 41,52
Üks kurjategijatest, kes ristil rippus, ütles: «Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki!» Ja Jeesus
ütles talle: «Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos
minuga paradiisis.» 
Lk 23,42–43
Mis võiks olla inimesele tähtsam kui õigesti tunda oma viletsust ja näha Jeesuse Kristuse armu suurust? Suuremat
tundi su ellu ei tule. 
Osvald Tärk
20. Laupäev Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand,
on ainus. 
5Ms 6,4
Igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist
Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud.

Jh 17,3
Ma tean, mis mina usun, mis kõikumata jääb, kus julgesti
ma asun, kui maailm hukka läeb. See on ka surmaväljal mu
kepp ja minu sau, see taeva aasal haljal on minu kroon ja au.

KLPR 281:4. Ernst Moritz Arndt
1Pt 3,18-22; Mt 27,57-66

SUUR REEDE
Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks,
vaid et tal oleks igavene elu. 
Jh 3,16
2Kr 5,(14b-18)19-21; Mt 27,45-56; Jh 19,16-30
Jutlus: Jh 19,16–30

1. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla
võtmed. 
Ilm 1,18
1Kr 15,1-11; Mk 16,1-8; Mt 28,1-10
Jutlus: Jh 20,11–18
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21. Pühapäev Häda sellele, kes riidleb oma valmistajaga
– kild teiste savikildude seas. Kas ütleb savi oma vormijale: “Mis sa teed?” 
Js 45,9
Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana
on möödunud, vaata, uus on sündinud. 
2Kr 5,17
Meiegi elu osutub täiuslikuks, kui laseme Jumala Sõna inspireerival väel oma elu kujundada ja astume suuremate eesmärkide teenistusse kui meie ise. 
Joosep Tammo
2. ÜLESTÕUSMISPÜHA
1Kr 15,50-58; Lk 24,13-35; Mt 28,11-20
Jutlus: Js 25,6–9
22. Esmaspäev Viimseil päevil sünnib, et rahvas ei tõsta
mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist. Js 2,2.4
Jeesus ütleb: Rahu olgu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda läkitan ka mina teid. 
Jh 20,21
Kusagil on ikka keegi, kes raiskab ära rahu, mis on seadusega loodud ja maksma pandud, sest inimene pole muutunud.
Ta pole niikaua muutunud, kuni Jumala arm pole tema südant puudutanud. On Jumala arm tema südant puudutanud,
siis ta näeb suurt imet: rahu tuleb tõesti maa peale ja õnnistab inimesi. Jumalal on siis inimestest hea meel.

Harri Haamer

Jeesus ütleb: Küll Jumal muretseb oma äravalituile
peatselt õiguse. Ometi, kui Inimese Poeg tuleb, kas ta
leiab usku maa pealt? 
Lk 18,8
Ta arm mind otsis elu algel, ma kuulen, kuis Ta kutsub veel.
Ta pühkis pisarad mu palgelt, kui murest oli murtud meel.
Ta heldus, arm ja halastus on igal päeval uus.

KLPR 304:2. Anna Prants
Jh 20,1–10; Rm 12,1–8
24. Kolmapäev Mu silmad, Issand Jumal, vaatavad sinule. Sinu juures ma otsin pelgupaika, ära lase mu hinge
hukka minna! 
Ps 141,8
Jeesus näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid
rõõmsaks Issandat nähes. 
Jh 20,20
Ühest küljest on meil kergem uskuda Kristuse võitu kui
jüngritel. Nemad pidid läbi elama paasapühade dramaatilised sündmused, kõikudes võidurõõmu ja ahastuse vahel,
meile aga on lõplikku võitu juba algusest peale esitatud.
Meil tarvitseb vaid uskuda. 
Aarand Roos
Jh 20,11–18; Rm 12,9–13

23. Teisipäev Issand tahab mõista õigust oma rahvale ja
halastada oma sulaste peale. 
5Ms 32,36

25. Neljapäev Täida meid hommikul oma heldusega, siis
me hõiskame ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja.

Ps 90,14
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse
Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. 
Ef 1,3
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Igale inimesele on antud oma osa. Ära kadesta teiste võimalusi, vaid palu, et Jumal näitaks sinu võimalust, mille Tema
on sulle valmis pannud. 
Eenok Haamer
Jh 21,1–14; Rm 12,14–21
26. Reede Issand ütleb: Miks vaete raha selle eest, mis ei
ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida? Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head. 
Js 55,2
Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib
igaveseks eluks. Seda annab teile Inimese Poeg, sest teda
on Jumal Isa pitseriga kinnitanud. 
Jh 6,27
Tahame olla Jumalale südamest tänulikud, et ülestõusmise
rõõmusõnum on peaaegu kahe tuhande aasta kestel õnnes ja
valus, sõja- ja rahuaegadel kostnud inimesteni. See sõnum
ei ole kaunis legend, vaid Jumala armastuse sügavam väljendus. Ülestõusmispüha on Jumala vastus inimese sügavamatele vajadustele ja küsimustele. 
Rudolf Kiviranna
Lk 24,36-47; Rm 13,1-7
27. Laupäev Et me alandaksime iseendid oma Jumala ees
ja paluksime temalt õnnelikku teekonda. 
Esr 8,21
Jeesus ütleb: Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa
minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. 
Jh 14,6
Kristus on ainuke sild, mis viib maa pealt taevasse. Paremal
ja vasakul on sügavik. 
Siena Katariina
Lk 24,1-12; Rm 13,8-14
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2. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV
(QUASIMODOGENITI)
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa,
kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist.

1Pt 1,3
1Pt 1,3-9; Jh 20,19-20(21-23)24-29; Ps 116
Jutlus: 1Pt 1,3–9
28. Pühapäev Nähke nüüd, et see olen mina, ainult mina,
ega ole ühtki jumalat minu kõrval! Mina surman ja teen
elavaks, mina purustan ja mina parandan ega ole kedagi, kes päästaks minu käest. 
5Ms 32,39
Jeesus ütleb: Ma ütlen teile, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal minna Jumala riiki. Seda
kuuldes jüngrid hämmastusid väga ja ütlesid: “Kes siis
küll võib pääseda?” Jeesus aga ütles neile otsa vaadates:
“Inimeste käes on see võimatu, kõik on aga võimalik Jumala käes.” 
Mt 19,24–26
Jumal ise on kõigi oma nõudmiste dünamiit. Ta varustab
meid jõuga, nii et võime teha, mida Ta ootab. 

Corrie ten Boom
29. Esmaspäev Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga
salajase asja üle, olgu see hea või kuri. 
Kg 12,14
Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. 
Mt 5,8
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Sind palun, helde halastuse Isa, tee puhtaks minu hing, mu
elupaik! Ja süsi tuliseid altarile lisa, et valgustuld ja leeki
näeksid kõik! 
Milla Krimm
1Ms 32,22b–32; Rm 14,1–12
30. Teisipäev Ükski ärgu tüssaku oma ligimest, vaid
kartku oma Jumalat. 
3Ms 25,17
Jeesus ütleb: Ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi
teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud.  Jh 13,15
Minu kätte on peidetud salajane plaan, ja selle plaani pärast on minu käsi suur. Jumal, kes elab minu käes, tunneb
seda salajast plaani, seda, mida Ta tahab teha maailma heaks
minu käe kaudu. 
Tojohiko Kagava
Ii 42,7–13(14–17); Rm 14,13–23

MAI
kuu loosung:

Ükski pole sinu sarnane ega ole ka muud Jumalat kui sina. 
2Sm 7,22
1. Kolmapäev Ei ole midagi paremat, kui et inimene on
oma töö juures rõõmus, kuna see on tema osa.  Kg 3,22
Tänage rõõmuga Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa
saama pühade pärandist valguse riigis. 
Kl 1,12
Tõeline tänulikkus hõlmab kogu möödanikku, need on
head ja halvad sündmused, rõõmsad ja valusad hetked.

Henry Nouwen
Js 66,6–13; Rm 15,1–6
2. Neljapäev Hallpea ees tõuse üles ja vanale anna au.

3Ms 19,32
Ärge tehke midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid pidage alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast.  Fl 2,3
Vennad, vendi armastagem, truuduses üksteisele armastust
nii tunnistagem, et ka elu jätame! Nii on Ta meid armastanud,
et Ta suri meie eest. Need on Teda kurvastanud, kes ei hooli
armu tööst. KLPR 314:2. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
Jh 17,9–19; Rm 15,7–13
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3. Reede Ma näitan ennast pühana teie juures paganate
silme ees. Ja te saate tunda, et mina olen Issand, kui ma
toon teid Iisraeli pinnale, maale, mille pärast ma oma
käe vandudes üles tõstsin, et ma annan selle teie vanemaile. 
Hs 20,41.42
Jeesus ütleb: Mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.

Mt 28,20
Kasvata mu usku ikka, Sõnaga mind kinnita. Sinu teed on
imerikkad – nendel last Sa taluta. Õpeta mind arvestama,
Issand, kõiges Sinuga. Kes ka tuleks hirmutama – ei siis
karda, kõigu ma. 
Peeter Sink
1Pt 2,1–10; Rm 15,14–21
3. mai 1728 – algas loosungite väljajagamine Herrnhutis
4. Laupäev Jumalaga me teeme vägevaid tegusid.

Ps 60,14
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades.  Kl 3,17
Kui palju rohkem valgust oleks selles vaimselt tuhmuvas
inimeste maailmas, kui Jeesuse jüngrid ei ootaks mingit
inimkonna muutumist paremaks ega olukordade ning tegutsemise tingimuste kujunemist soodsamaks ja hõlpsamaks,
vaid oleksid kõige kiuste veendunud, et Jumal tahab neid
tarvitada just nendes olukordades ja nendes tingimustes.

Harri Haamer
Ap 8,26–39; Rm 15,22–33
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3. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (MISERICORDIAS
DOMINI)
Kristus ütleb: Mina olen hea karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle
ning ma annan neile igavese elu. 
Jh 10,11.27.28
1Pt 2,21b-25; Jh 10,11-16(27-30); Ps 23
Jutlus: Jh 10,11–16(27–30)
5. Pühapäev Issand kõneles Moosesega palgest palgesse,
nagu räägiks mees oma sõbraga. 
2Ms 33,11
Jüngrid ütlesid teineteisele: “Eks meie süda põlenud meie
sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas?”

Lk 24,32
Kui keegi mind ei rahusta ja hädas ei või trööstida, siis Sinu
sõnast rõõmu saan ja selgelt Isa armu näen. 

KLPR 189:2. Jakob Jalajas
6. Esmaspäev Tulgem ja hoidkem Issanda poole igavese
lepinguga, mida ei unustata! 
Jr 50,5
Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad. 
Jh 6,68
Jeesus ei oota ilusaid tänusõnu, vaid midagi hoopis enamat.
Ta ootab sinu enda pärast, et annaksid end tervenisti Tema
juhtimise alla ja jääksid Tema juurde. 
Albert Soosaar
Jh 10,1–10; Rm 16,1–16
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7. Teisipäev Taavet kinnitas ennast Issandas, oma Jumalas.

1Sm 30,6
Paulus kirjutab Fileemonile: Ma palvetan, et su usu
osadus aitaks sind kõige hea tunnetamises, mis meis on
Kristuse suhtes. 
Fm 4,6
Seisan Su ees Sinu lapsena. Aga ma palvetan nende eest,
kes on lootusetud sellepärast, et nad ei tunne Sind, kõikide
inimeste Isa. 
Jörg Zink
Mt 9,35-10,1(2-4)5-7; Rm 16,17-27
8. Kolmapäev Sa ise oled näinud, kuidas Issand, sinu
Jumal, sind kandis nagu mees, kes kannab oma poega,
kogu teekonnal, mida te olete käinud. 
5Ms 1,31
Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. 
1Jh 4,16
Religioonis püüame alluda Jumala nõuetele hirmu tõttu. Me
usume, et kui me ei kuuletu, siis kaotame Jumala õnnistuse nii selles kui ka tulevases maailmas. Evangeeliumis on
motivatsiooniks tänulikkus õnnistuse eest, mille oleme juba
saanud Kristuse tõttu. 
Timothy Keller
Jh 17,20–26; 2Sm 2,1–11

9. Neljapäev Ma ütlesin: Ma hoian oma eluteed, et ma ei
tee pattu oma keelega. 
Ps 39,2
Iga inimene olgu kärmas kuulama, pikaldane rääkima,
pikaldane vihastama. 
Jk 1,19
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Issand, tee mind võimeliseks olema vaikselt, et imetleda
seda, mida Sina tahad mulle kõneleda. 
Jörg Zink
Ef 4,(8–10)11–16; 2Sm 5,1–16
10. Reede Issand läkitab oma ingli sinu ees.  1Ms 24,7
Ingel pöördus naiste poole ja ütles: “Teie ärge kartke!
Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust. Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist!
Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda
näha.” 
Mt 28,5.7
Tänan Sind, Issand, Sinu saadikute eest, kes toovad ustavalt Su sõnumi inimesteni. Aita, et minagi võiksin olla Sinu
kuulekas saadik ja sõnumitooja seal, kuhu Sa mind iganes
läkitad! 
Marcus Hermen
Mt 26,30-35; 2Sm 5,17-25
11. Laupäev Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku
sulle rahu! 
4Ms 6,26
Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab
teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. 
Fl 4,7
Jeesuse rahu! Mis saab olla veel imelisem? Mis võiks patust
südant veel rõõmustada, kui ta rändab rahutult ringi jumalatus maailmas? Usklik peab palju kannatama, kuid need kannatused muutuvad kergeks, kui tal on Jeesuse rahu.

Jens Marius Giwerholdt
Jh 14,1–6; 2Sm 6,1–23
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4. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (JUBILATE)
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. 
2Kr 5,17
Ap 17,22-24; Jh 15,1-8; Ps 103
Jutlus: Õp 8,22–36
12. Pühapäev Issand on hea, varjupaik hädaajal, ja ta
tunneb neid, kes tema juures pelgupaika otsivad. Na 1,7
Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel. 
2Kr 4,8
Jeesusel on ajaloos viimane sõna. Kristlane aga peab igal
juhul võitlema, kannatama, välja kannatama. Kuni viimse
võidupäevani. 
Fanny de Sivers
13. Esmaspäev Sest päikesetõusu poolt päikeseloojaku poole on mu nimi paganate seas suur, ja igas paigas suitsutatakse ning tuuakse mu nimele puhas roaohver. Sest mu
nimi on paganate seas suur, ütleb vägede Issand.  Ml 1,11
Ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand – Jumala Isa kirkuseks. 
Fl 2,11
Üks nimi annab edu tööle ja kannatustes mulle troosti toob.
Teeb lõpu minu patuööle ja armust minu elu uueks loob. Su
nimi, Jeesus Kristus, igavest’ on mulle kõige kallim kõikidest. 
KLPR 50:3. Hugo Viktor Karl Wühner
1Ms 1,6–8; 2Sm 7,1–16
14. Teisipäev Boas ütles Rutile: “Issand, kelle tiibade alla
sa oled tulnud varjule, tasugu su tegu!” 
Rt 2,12
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Paulus kirjutab: Ma jätan teie hoolde meie õe Foibe, kes
on Kenkrea koguduse teenistuses. Võtke ta vastu Issandas nagu pühadele kohane ning toetage teda, milles tal
iganes teid vaja läheb. 
Rm 16,1–2
Hoolitse selle eest, et su usk oleks soe nii sõnadelt kui tegudelt! Osuta armastust eriti nendele, kelle jaoks see on
võõras. Ära jäta ütlemata, et oled selle armastuse saanud
Kristuselt – ja et Kristus armastab igaüht.  Konrad Veem
1Ms 1,9–13; 2Sm 7,17–29
15. Kolmapäev Meie üleastumised on meiega kaasas ja
me tunneme oma süütegusid: vastuhakk ja Issanda salgamine ning loobumine käimisest meie Jumala järel.

Js 59,12–13
Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige,
nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid
kogu ülekohtust. 
1Jh 1,9
Kõigeväeline Jumal, armas Isa taevas, halasta meie eksimuste peale ja ära pööra meilt oma õnnistavat palet. Luba
meilgi näha avatud taevaväravat. Veelgi enam: me palume,
juhi meie samme selle värava suunas oma Poja Jeesuse
Kristuse, meie Issanda läbi. 
Mare Palgi
1Ms 1,14–19; 2Sm 11,1–27
16. Neljapäev Issanda nõu on imeline ja tema tarkus
suur. 
Js 28,29
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Jeesus vastas neile: “Kas te pole kunagi lugenud Kirjast:
“Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks – seesama
on saanud nurgakiviks. See tuli Issandalt ja on imeasi
meie silmis.”” 
Mt 21,42
Meil Kristus on aluseks seatud, teist alust ei ollagi saa.
Ta elavaks kiviks on saanud ja meidki teeb elavaks Ta.

KLPR 240:1. Elvi Vares
1Ms 1,20–23; 2Sm 12,1–25
17. Reede Issand annab oma inglitele sinu pärast käsu
sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et
sa oma jalga ei lööks vastu kivi. 
Ps 91,11–12
Eks inglid ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama
neid, kes ükskord pärivad pääste? 
Hb 1,14
Kõik inglid taeva valguses, kes laulmas Jumalale ja Tema
palge kirkuses on alistatud Talle, neid saadab Issand maailma siin laste üle valvama, neid kõigil teedel kaitsma.

KLPR 150:1. Laurentius Laurenti
1Ms 1,24–31; 2Sm 15,1–12

Kõige õigem ettevalmistus surmaks on teadmine, et ristilöödud Kristus on surma, patu, põrgu ja saatana võitnud, nad
pikali löönud. 
Martin Luther
1Ms 2,1–3; 2Sm 15,13–37
5. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (CANTATE)
Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. Ps 98,1
Kl 3,12-17; Lk 19,37-40; Ps 108
Jutlus: Ap 16,23–34
19. Pühapäev Eks tema näe mu teed ja loe kõiki mu samme? 
Ii 31,4
Ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on
alasti ja paljastatud tema silma ees – tema ees, kellele
meil tuleb aru anda. 
Hb 4,13
Nüüd langeme Su palge ette, suur Jumal, nutulauluga. Oh ära maksa meile kätte, mis teeninud me patuga! Sul on küll õigus nuhelda, kuid palume: oh halasta!
KLPR 216:1. Johann Woldemar Jannsen

18. Laupäev Kui kogu see sugupõlv oli koristatud oma
vanemate juurde, tõusis pärast neid teine sugupõlv, kes
ei tundnud Issandat ega ka mitte neid tegusid, mis ta
Iisraelile oli teinud. 
Km 2,10
Olgu sul meeles Jeesus Kristus, kes on üles äratatud surnuist. 
2Tm 2,8

20. Esmaspäev Issand on su kiitus ja tema on su Jumal.

5Ms 10,21
Jeesus Kristus ütleb: Mina olen A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots. 
Ilm 22,13
Püha, püha, püha oled, meie Looja, kiidulaulud kostku Sulle, nüüd ja lõpmata! Püha, püha, püha, jääva elu tooja, Kolmainus Jumal, nüüd ja otsata.  KLPR 142:1. Ivar Rammo
2Ms 15,(1–11)19–21; 2Sm 16,1–14
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21. Teisipäev Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sina
oled mu lunastanud, Issand, sa tõe Jumal. 
Ps 31,6
Elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su
patu ja surma seadusest. 
Rm 8,2
Me ei ole õnnelikud selle üle, et oleksime ise suutnud pattu võita. Meie õnn ei seisne selles, et mõni geniaalne inimene oleks
avastanud uue pahede ületamise teooria. Niisugusel juhul rajaneks me õnn inimese tahte tugevusel või mõistuse saavutusel.
Kui aga kiitleme Kristuse ristist, siis ütleme sellega, et Jumal
ise võttis meie lunastuse enda kätte. 
Osvald Tärk
1Sm 16,14–23; 2Sm 16,15–17,4
22. Kolmapäev See on Issand, keda me ootasime, hõisakem ja tundkem rõõmu tema päästest. 
Js 25,9
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud katsuma oma rahvast ja on saatnud oma rahvale lunastuse.

Lk 1,68
Kaitsku teid elu Jumal, kaitsku teid armastav Kristus, kaitsku teid Püha Vaim teie elu igal ööl, et aidata ja oma hõlmas
hoida teie elu igal päeval ja ööl. 
Keldi palve
Rm 15,14–21; 2Sm 17,5–23
23. Neljapäev Sinu sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks, sest mulle on pandud sinu nimi, Issand, vägede
Jumal. 
Jr 15,16
Jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda
järgivad. 
Lk 11,28
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Jumala Sõna kasutame viljakalt, kui oleme selles järjekindlad. Kristlane loeb Sõna mitte ainult siis, kui tal on selleks
juhuslikult aega, vaid regulaarselt iga päev. Elmar Salumaa
1Kr 14,6–9.15–19; 2Sm 18,1–18
24. Reede Jumal ei ole inimene, et ta valetaks, inimlaps,
et ta kahetseks. 
4Ms 23,19
Tema kandis kõike oma vägeva sõnaga. 
Hb 1,3
See on suur, imeline lohutus, mida ükski vaga kristlane ei tohi
ega taha vahetada mingi maailma au ega vara vastu, nimelt,
et ta teab ja usub, et Kristus, meie Ülempreester, istub Isa
paremal käel, seisab meie eest ja palub meie eest lakkamatult;
et Tema on meie hingede ustav Karjane ja Ülevaataja, kes ei
lase kuradil meid Tema käest ära kiskuda.  Martin Luther
Ilm 5,6–14; 2Sm 18,19–19,9a
25. Laupäev Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus!

Ps 81,2
Paulus kirjutab: Ma tahan palvetada vaimus, aga tahan
palvetada ka mõistusega, tahan laulda vaimus, aga tahan laulda ka mõistusega. 
1Kr 14,15
Miks oled vait, mu vaimuvägi? Oh laula sa nüüd elavalt ja
mäleta, mis Tema tegi, mis head sa saanud Jumalalt! Nüüd
ärka, ärka, vaim ja meel, ning kiida Teda, suu ja keel!

KLPR 301:3. Johann Mentzer
Jh 6,(60–62)63–69; 2Sm 19,9b–41
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6. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (ROGATE)
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet
ega ole mult ära võtnud oma heldust. 
Ps 66,20
1Tm 2,1-6a; Lk 11,1-10(11-13); Ps 77
Jutlus: Jh 16,23b–28(29–32)33

26. Pühapäev Ma armastan Issandat, sest ta kuuleb mu
häält ja mu anumist. 
Ps 116,1
Kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks,
palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes
näeb varjatutki, tasub sulle. 
Mt 6,6
Evangeelium toimib oma muutva väega üksnes siiralt avatud ja palvetavates südametes. Palvetav kogudus kasvab nii
sisemiselt kui väliselt ja austab nõnda Issandat. 
Joosep
Tammo
26. mai – Misjoniohvri nädal
27. Esmaspäev Ma tahan, Issand, sind tänada rahvaste
seas ja laulda kiitust su nimele. 
Ps 18,50
Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me oleme
näinud ja kuulnud. 
Ap 4,20
Kogudus koosneb inimestest, keda Jumal on kutsunud maailmast välja ja sinna tagasi saatnud – tunnistama ja teenima.

John Stott
Mk 1,32-39; 2Sm 21,1-14
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28. Teisipäev Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole! 
Ps 95,1
Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas,
murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning
siira südamega, kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. 
Ap 2,46–47
Jumal, me täname Sind, et Sa oled meid oma rahva hulka
vastu võtnud! Lase sel kutsel jõuda veel paljudeni ning anna
julgust ja jõudu pakkumine vastu võtta! 
Toomas Paul
Lk 18,1-8; 2Sm 23,1-7
29. Kolmapäev Issanda nõu püsib igavesti. 
Ps 33,11
Paulus ütles: “Ja nüüd annan ma teid Jumala ja tema
armusõna hooleks; temal on vägi teid üles ehitada ja
anda teile pärand kõigi pühitsetute seas.” 
Ap 20,32
Jumalale kiitust andkem Tema kalli Sõna eest, kiidulaulu
Temal’ laulgem, kes meil’ andnud armu väest oma kalli
püha Sõna! Oma janunevat last jootnud sellest allikast, jõudu said siit noor ja vana. Kui ka ilm kord hukka läeb, Tema
Sõna seisma jääb. 
KLPR 182:1. Einar Kiviste
Mk 9,14-29; 2Sm 24,1-25
KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. 
Jh 12,32
Ap 1,3-11; Lk 24,(44-49)50-53; Ps 110
Jutlus: 1Kn 8,22–24.26–28
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30. Neljapäev Sest sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte. 
Ps 16,10
Sellepärast võib Jeesus ka täielikult päästa need, kes
tulevad tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et
kosta nende eest. 
Hb 7,25
Surm on mulle kasuks, sest minu kodu on taevas. Sageli
tunnen küll hirmu selle mõtte juures. Aga Sa oled ju minuga, mu Päästja. Sina, mu täht, ei jäta mind maha viimses
hädas, vaid kannad oma väsinud talle paradiisi! 

Jens Marius Giwerholdt
31. Reede Ära jäta mind maha, Jumal, kui ma lähen vanaks ja halliks, kuni ma kuulutan sinu käsivart praegusele põlvele ja su vägevust kõigile järeltulijaile. Ps 71,18
Sellepärast me ei loidu, vaid kuigi meie väline inimene
kõduneb, uueneb sisemine inimene ometi päev-päevalt.

2Kr 4,16
Minu elu väga vaene on siin ilmas Sinuta, minu laeva ajalaine võib siin põhja paisata, aga kui mu saatjaks Sina, rahuranda jõuan mina Sinu võimsa abiga – selle eest Sind tänan
ma. 
KLPR 442:2. Peeter Grünfeldt
Jh 18,33–38; Fl 1,1–11

JUUNI
kuu loosung:

Sõbralikud sõnad on nagu kärjemesi, magusad hingele ja kosutuseks kontidele. 
Õp 16,24
1. Laupäev Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile,
kellel neist on hea meel. 
Ps 111,2
Meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, andku
teile tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema tunnetamises. Ef 1,17
Kes oleks, Issand, Sinu sarnane? Sest Sina oled suur, kes
sai väikeseks; uinumatu, kes uinus; puhas, kes ristiti; elav,
kes suri; kuningas, kes alandas ennast, et kõiki ausse tõsta.
Kiidetud olgu Sinu kirkus! 
Efraim Süürlane
Ilm 4,1–11; Fl 1,12–26
7. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (EXAUDI)
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. 
Jh 12,32
Ef 3,14-21; Jh 16,5-15; Ps 27
Jutlus: Ef 3,14–21
2. Pühapäev Jumal on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari. 
Ps 100,3
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Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja
olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja.

Jh 15,16
Ühendus Kristusega on kõige tugevam loometöö alus. Kui
keegi tahab midagi suurt jumalariigi raamides korda saata,
peab ta Kristusest kinni hoidma. Väljaspool Issandat sünnivad ainult illusioonid ja eksitus. 
Fanny de Sivers
2. juuni – Ülemaailmne palvenädal kristlaste ühtsuse eest
(oikumeeniline palvenädal)

Jeesusele järelekäimise tee on võitluse tee, ristikandmise raske rada, mis ei ole käidav inimese omast jõust.

Elmar Salumaa
1Jh 4,1–6; Fl 2,1–4
5. Kolmapäev Pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite.

Js 30,15
Kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe
küünragi juurde lisada? 
Mt 6,27
Su peale mina loodan, kui häda, vaev on käes, ma Sinult abi
ootan, mu Jumal, abimees! End ihu, hingega ma annan Sinu
kätte; kõik mis ma võtan ette, Su hooleks jätan ma.

KLPR 335:2. Ludwig Heimbold
Js 32,11–18; Fl 2,5–11

3. Esmaspäev Too meid, Issand, tagasi enese juurde, siis
me pöördume! Uuenda meie päevi nagu muiste! Nl 5,21
Jeesus ütleb: Ma palun Isa ja tema annab teile teise
Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti: Tõe Vaimu.
6. Neljapäev Vaata, Issanda kartus – see on tarkus, ja
 
Jh 14,16–17
hoidumine kurjast on arukus! 
Ii 28,28
Meile on antud Püha Vaimu vägi, ei mitte ainult mõneks hetkeks, vaid lunastuse päevani. Ta on antud meile õpetajaks, et
Jumal on teid kutsunud elama rahus. 
1Kr 7,15
keegi ei tarvitseks õigelt teelt eksida oma rumaluse pärast. Ta
Püha Jumal, Sina tead neid küsimusi, mis on meie elus praeon antud meile lohutajaks, et kannatused ja raskused meid ei
gu olulised. Me palume tarkust ära tunda õiged vastused ja
võidaks. Ta on antud meile juhtijaks, et võiksime ka siis usus
langetada oma elus õiged otsused. Juhi me samme ka tänaedasi minna, kui me ise enam teed ei tunne.  Osvald Tärk
sel päeval. 
Mare Palgi
Hs 11,14–20; Fl 1,27–30
Ap 1,12–26; Fl 2,12–18
4. Teisipäev Issand sõdib teie eest, aga teie vaikige.

2Ms 14,14
Selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes
meid on armastanud. 
Rm 8,37

7. Reede Ole ainult valvel ja hoia väga oma hinge, et sa ei
unustaks neid asju, mida su silmad on näinud.  5Ms 4,9
Pea kinni, mis sul on, et ükski sinu pärga ei võtaks!

Ilm 3,11
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Oh ära jäta mind! Mu Jumal, näita rada, kus patt ja ilm ei saa
mind enam võrgutada. Oh usku anna mul, et kindlalt ootan
Sind. Mu tugi, abi, jõud, oh ära jäta mind!

KLPR 327:2. Salomon Franck
Ef 1,15–23; Fl 2,19–30

Tõde puudutab meie olemasolu. See ei ole pelgalt mõistuse,
targutamise või vaidlemise küsimus, vaid puudutab meid palju
sügavamalt. Ja tõde, kui me teda kohtame, nõuab meilt kuulekust. Vastasel korral oleme sunnitud selle eest põgenema.

Jaan Kiivit jun

8. Laupäev Sest Issand, teie Jumal, on armuline ja halastaja, ja ta ei pööra teilt oma palet, kui te pöördute tagasi
tema juurde. 
2Aj 30,9
Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad.  Ap 3,19–20
Kristluse rõõmusõnum on, et me ei pea oma eksitustest ja
pattudest kinni hoidma ega neisse jääma. Et me võime parandada meelt. 
Toomas Paul
Jh 16,5–15; Fl 3,1–11

2. NELIPÜHA
1Kr 12,4-11; Jh 20,19-23; Ps 118,15-29
Jutlus: Mt 16,13–19

1. NELIPÜHA
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb
vägede Issand. 
Sk 4,6
Ap 2,1-21; Jh 14,15-19(20-23a); Ps 118,1-14
Jutlus: Jh 14,15–19(20–23a)23b–27
9. Pühapäev Karista mind, Issand, aga õiglaselt, mitte
oma raevus, et sa mind täiesti ei hävitaks. 
Jr 10,24
Kui Lohutaja tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu
kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. 
Jh 16,8
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10. Esmaspäev Issand on kuningas ikka ja igavesti!

2Ms 15,18
Kogu jüngrite hulk hakkas rõõmustades valju häälega
Jumalat kiitma kõigi vägevate tegude pärast, mida nad
olid näinud: “Kiidetud olgu kuningas, kes tuleb Issanda
nimel, rahu taevas ja au kõrges!” 
Lk 19,37–38
Halleluuja hüüdku, kes siin Jeesust tunneb, südame Tal ohvriks
annab. Halleluuja laulgu kõik, kes õiged armust, lahti patu, surma hirmust. Rõõmusta! Patuta kiidad Jeesust viimaks, kui saad
armust õndsaks! 
KLPR 294:4. Joachim Neander
11. Teisipäev Issand teab inimese mõtteid, et need on tühised. 
Ps 94,11
Ma püüan ära tunda Kristust ja tema ülestõusmise väge.

Fl 3,10
Usk Jeesusesse ei ole kõneluste ega vaidluste tulemus. Usk
Jeesusesse on kingitus. Jumal kingib selle neile, kes siiralt
igatsevad patust vabaks saada ja Jeesuses ilmunud Jumala
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armu vastu võtta. Ehk teisisõnu: neile, kes Jeesust usaldavad ja Teda isiklikult kohtavad. 
Albert Soosaar
1Kr 14,1–5.27–40; Fl 3,12–21
12. Kolmapäev Ma läkitan nende hulgast pääsenuid rahvaste juurde, kes ei ole kuulnud minust räägitavat; ja need
kuulutavad rahvaste keskel minu auhiilgust. 
Js 66,19
Jeesus ütleb: Minule on antud kõik meelevald taevas ja
maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides
neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid
pidama kõike, mida mina olen teil käskinud.  Mt 28,18–20
Kristlased on inimesed, kes lasevad Jeesuse reaalsusel muuta kõike alates sellest, kes nad on, kuidas nad asju näevad ja
kuidas nad elavad. 
Timothy Keller
Ef 3,11–14; Fl 4,1–9
13. Neljapäev Jumal on inimesed loonud ausaks, aga nad
ise leiutavad rohkesti riukaid. 
Kg 7,29
Te tunnete nad ära nende viljast. 
Mt 7,16
Issand, kui ma vaatan meie, patuste inimeste peale, siis on
mul raske kujutleda, et oleme Jeesuses õigeks mõistetud ja
taeva jaoks valmistatud vili. Ometi aita mul iseendale ja
teistelegi kinnitada seda tõde! 
Juhani Martikainen
2Kr 3,2–8(9); Fl 4,10–23

Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. 
Hb 10,36
Usk läbistab ohtlikud orud ja ületab iidsed mäed, usk toob
meile taevased varud, usus võitu vaid koged ja näed!

Milla Krimm
Gl 3,1–5; Õp 10,6–12
15. Laupäev Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid, et
patused sinu poole pöörduksid. 
Ps 51,15
Jumal, meie Päästja tahab, et kõik inimesed õndsaks
saaksid ja tõe tunnetusele tuleksid. 
1Tm 2,4
Kui varem on läinud midagi viltu, ei tähenda see, et viga
ei saaks parandada. Me saame alati proovida end muuta
ning lasta Jumalal meid parandada ja lihvida. Palju on meie
eneste käes, viimaks on kõik Jumala käes. Laskem Temal
end uuendada, et võiksime kord olla otsekui astjad, millest
meister tunneb rõõmu. 
Mare Palgi
Ap 18,1–11; Õp 10,22–32
KOLMAINUPÜHA (TRINITATIS)
Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis
tema au! 
Js 6,3
Rm 11,(32)33-36; Jh 3,1-8(9-13); Ps 111
Jutlus: 2Kr 13,11–13

14. Reede Aabrahami sulane aga silmitses teda vaikides,
et mõista, kas Issand oli ta teekonna lasknud korda minna või mitte. 
1Ms 24,21

16. Pühapäev Minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi; Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada
kõiki sinu tegusid. 
Ps 73,28
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Teie olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha
rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. 
1Pt 2,9
See on ikka nõnda meie elus: kui süda on süüdatud taevasest
tulest ja Jeesus tuleb meie kambrisse, siis tuleb meie ellu rahu,
rõõm, troost, valgus ja õnnistused sealtpoolt kaldaid. Kui Tema
tuleb meie südamesse ja kambrisse, siis saab kõik uueks ja
hoopis teiseks meie sees ja ka meie ümber. 
Harri Haamer
17. Esmaspäev Otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla
ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle
sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet
ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub
mu suust. 
Js 55,10–11
Paulus kirjutab: Mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud
veenda tarkusega, vaid Vaimu ja väe osutamisega. 1Kr 2,4
Nii nagu Jumal teeb eimillestki kõik ja loob pimedusest valguse, nii teeb ka Tema Sõna, et keset surma ei ole midagi
muud kui elu. 
Martin Luther
2Ms 3,13–20; Õp 11,24–31
17. juuni 1722 – Herrnhuti asula ehitustööde algus
18. Teisipäev Issand ütles Jeremijale: “Vaata, ma annan
oma sõnad sulle suhu.” 
Jr 1,9
Jätke siis meelde, et te ette ei muretseks, mida eneste eest
kosta, sest mina ise annan teile suu ja tarkuse. Lk 21,14–15
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Levita Jeesuse nime alandlikkuse ja tasase südamega; näita
Talle oma nõtrust ja Tema saab sinu jõuks.

Kõrbeisade tarkus
Js 43,8–13; Õp 14,29–34
19. Kolmapäev Issand õnnistab neid, kes kardavad teda,
nii pisikesi kui suuri. 
Ps 115,13
Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses
Jeesuses. 
Gl 3,26
Kui imeliselt oled kandnud meid, oma lapsi, kätel Sa, nii armu
kui ka hirmu andnud, meid toitnud elusõnaga. On meie jalgel õige tee – Su isaarm on see.  KLPR 384:2. Joosep Liiv
Ap 17,(16)22–34; Õp 15,13–18
20. Neljapäev Teie hallide juusteni ma kannan teid; mina
olen teinud ja mina tõstan üles, mina kannan ja päästan.

Js 46,4
Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse
tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga.  1Kr 1,9
Vaikselt võtan vastu, mis Sa tahad lasta tulla minule. Olgu
rõõm või mure, ma jään Sinu juurde, Sinu hoiule. Olgu tee
ka vaevane, kui jääd, Jeesus, minu ligi, hõiskan ometigi!

KLPR 443:1. Johann Caspar Schade
Ef 4,1–7; Õp 16,1–9
21. Reede Ma teen nad paljuks ja nad ei vähene, ma teen
nad auväärseiks ja neid ei halvustata. 
Jr 30,19
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Jeesus rääkis neile tähendamissõna: “Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka
jahu sekka, kuni kõik läks hapnema.” 
Mt 13,33
Issand, tänan Sind, et praeguse maailma kaduvuse kiuste
kutsud Sa mind tegelikkusesse, kus külvatakse üksnes igaveseks eluks. Aita mul märgata Sinu salajast, vaid usu silmale nähtavat tööd ning õnnista, et oleksin osa sellest tööst!

Marcus Hermen
2Pt 1,16–21; Õp 16,18–33

23. Pühapäev Oh Issand, sina oled suur ja kardetav Jumal, kes peab lepingut ja osutab heldust neile, kes teda
armastavad ja tema käske peavad. Me oleme pattu teinud ja eksinud. 
Tn 9,4–5
Ent kus patt on suurenenud, seal on arm saanud ülirohkeks. 
Rm 5,20
Ära kohtusse nüüd mine oma sulasega Sa! Sinu arm on imeline, patud andeks annab ta. 

KLPR 63:2. Hugo Viktor Karl Wühner

22. Laupäev Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast. 
Ps 8,3
Kes on väikseim teie kõikide seas, see on suur.  Lk 9,48
Armas Issand, mu Päästja ja Õnnistegija, aitäh Sinu jüngrite eest! Nad on siin maa peal nagu Sinu asendajateks ja
ma saan osutada neile oma tänulikkust ja armastust otsekui
Sulle. 
Juhani Martikainen
Jh 14,7–14; Õp 17,1–17

4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Ristija Johannese tunnistus: Tema peab kasvama, aga mina
pean kahanema. 
Jh 3,30
Ap 19,1-7; Lk 1,(5-25)56-66.80; Lk 1,(5-25)57-66.80;
Jutlus: Mt 3,1–12

1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. 
Lk 10,16
1Jh 4,(13-16a)16b-21; Lk 16,19-31; Ps 105,1-23
Jutlus: Jh 5,39–47

24. Esmaspäev Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma
ainult head, aga mitte kurja? 
Ii 2,10
Jeesus palvetas: “Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära! Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu
oma!” 
Lk 22,42
Me ei tea alati, mis on meile kasulik või kahjulik. Aga Jumal
teab ja Tema otsustab. Kui ta meie palve tagasi lükkab, siis
Ta annab sellega kõige parema vastuse meie küsimusele.

Fanny de Sivers
25. Teisipäev Ma jätsin su maha üürikeseks hetkeks, aga
ma kogun sind suure halastusega. 
Js 54,7
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Jeesus ütleb: Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie
juurde. 
Jh 14,18
See on tõeline ime, et Jumal tuleb meie keskele ja meie
juurde. Ta tuleb sinu juurde ja tuleb minu juurde. Ta tuleb
meie ellu. 
Joel Luhamets
Mt 10,26-33; Õp 19,16-23
26. Kolmapäev Ole mulle armuline, Issand, sest mul on
kitsas käes. 
Ps 31,10
Jeesus ütleb: Teie juuksekarvadki on kõik ära loetud.
Ärge kartke! 
Lk 12,7
Ilma ristita ja kiusatusteta ei tea keegi, mis on usk ja kui
vägev see on, ainult kiusatustes ja äpardustes mõistetakse
seda. 
Martin Luther
Jh 1,19–28; Õp 20,19–24
27. Neljapäev Jumal ütleb: Nüüdsest peale ma kuulutan
sulle uusi asju ja saladusi, mida sa ei tea. 
Js 48,6
Jumal on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea
nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud. Ef 1,9
Inimestena on meil raske seada ennast nii, et näeksime Jumala vaatepunktist. Peame seda harjutama – ja harjutust annab Jumala Sõna kuulamine ja lugemine. 
Aarand Roos
Lk 3,10-18; Õp 21,13-31
28. Reede Ka meie tahame Issandat teenida, sest tema on
meie Jumal. 
Jos 24,18
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Meie, paljud, oleme üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande. 
Rm 12,5–6
Su kogudus sind palub nüüd: meilt võta ära patusüüd ning
aita oma armuga Sind truudusega teenida! Halleluuja!

KLPR 118:2. Thomas Hartmann
Ap 13,15–25; Õp 23,29–35
29. Laupäev Mina nuhtlen teid teie tegude vilja mööda,
ütleb Issand. 
Jr 21,14
Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke. 
Gl 6,9
Mind, püha Jumal, pühitse, mul oma Vaimu jaga; mu süda
võta endale ja meeled mõtetega! Mind keela kurjast armuga
ja valva isasilmaga, et Sinu laps ei lange!
KLPR 215:3. Ludämilia Elisabet von Schwarzburg-Rudolstadt
Ef 2,19–22; Õp 24,10–20
2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja
koormatud, ja mina annan teile hingamise. 
Mt 11,28
Ef 2,(11-16)17-22; Lk 14,(15)16-24; Ps 105,24-45
Jutlus: Js 55,1–5
30. Pühapäev Te peate teenima Issandat, oma Jumalat,
siis ta õnnistab sinu leiba ja vett. 
2Ms 23,25
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Ärge siis hakake muretsema, öeldes: «Mis me sööme?»
või «Mis me joome?» või «Millega me riietume?» Teie
taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.  Mt 6,31.32
Elu põgusust taibates näeme, milline tarkus on mitte millessegi klammerdumises. Ei tasu hoida kinni millestki, sest
kõigest silmaga nähtavast ja mõõduga mõõdetavast peame
kord loobuma. Järele jääb vaid see, mis kannab kogu eksistentsi – Jumala armastus. 
Toomas Paul

JUULI
kuu loosung:

Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama. 
Jk 1,19
1. Esmaspäev Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu
süda! Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted! Vaata,
kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele!

Ps 139,23–24
Kes teie seas on tark ja arusaaja? Las ta näitab hea käitumisega oma tegusid targas tasaduses. 
Jk 3,13
Jumal ei väida, et me saaksime olla täiesti head, vaid nõuab,
et me armastaksime headust – armastaksime seda ka siis,
kui näeme oma vigu. Just nii me teemegi õigesti, kui me
kõigest hingest taotleme head ja armastame headust ka siis,
kui kogeme oma suutmatust. 
Arne Hiob
Õp 9,1–10; Jk 1,1–12
2. Teisipäev Issand, ära lase mu südant pöörduda paha
asja poole. 
Ps 141,4
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina
kuri heaga. 
Rm 12,21
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Uus vaim Sa minu sisse loo ja õiget sõnakuulmist too, et
seda teen, mis tahad Sa – nii, Issand, Sa mind uuenda!

KLPR 321:3. Johann Friedrich Roupp
2Ms 2,11–15(16–22)23–25; Jk 1,13–18
3. Kolmapäev Õpeta meid meie päevi arvestama, et me
saaksime targa südame. 
Ps 90,12
Jeesus ütleb: Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja
nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas
oma maja kaljule. 
Mt 7,24
Paluda ja ette valmistada tuleb sel ajal, kui kõik on veel rahulik. Siis, kui lahing käib, ei jõua enam midagi.

Toomas Paul
Jh 4,5–14(15–18); Jk 1,19–27
4. Neljapäev Issand, vägede Jumal, uuenda meie olukord,
lase paista oma pale, siis oleme päästetud! 
Ps 80,20
Meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes
meid on armastanud ja armust meile andnud igavese
julgustuse ja hea lootuse, julgustagu teie südant ja kinnitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas.  2Ts 2,16–17
Palugem Jumalalt armu, et Püha Vaim võiks meid uuesti
elustada! Kuigi me ei tea veel sugugi kõike, mida oleks vaja
teha, siis Jumala Sõna alusel on vähemalt niipalju selge, et
Jeesus peab olema esikohal ja Tema tingimusteta teenimiseks tuleb valmis olla. 
Osvald Tärk
Mt 15,29-39; Jk 2,1-13
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5. Reede Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina
tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen; sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. 
Ps 139,1–2
Tema sees meie elame ja liigume ja oleme. 
Ap 17,28
Keegi ei saa olla mulle lähemal kui Sina, Jeesus. Ma usaldan Sind. Ära luba mind kellelgi selles usalduses kõigutada.

Eenok Haamer
Jh 6,37–40(41–46); Jk 2,14–26
6. Laupäev Mu rahvas küllastub mu headusest, ütleb Issand. 
Jr 31,14
Jeesus ütles jüngritele: “Tehke terveks haigeid, äratage
üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajage välja
kurje vaime. Muidu olete saanud, muidu andke.”

Mt 10,8
Oh, Jeesus, oma vaimuväes meid aita tööriistaks olla Sinu
võimsas käes, Su tahtmist üksnes igal ajal täita ja käia alanduses Sinu ees. Täis julgust, võitlusvaimustust meid saada
Su riigi tööle, Kõrge Kuningas, et võime kõikumatult kindlaks jääda ka siis, kui vaenlane on mässamas.

KLPR 246:2. A. Vilman
Jn 2,1–11; Jk 3,1–12
6. juuli 1415 – Jan Hus suri märtrina Konstanzis
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3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.

Lk 19,10
1Tm 1,12-17; Lk 15,1-3.11b-32; Ps 112
Jutlus: 1Tm 1,12–17
7. Pühapäev Otsige Issandat, kõik alandlikud maal, kes
te teostate tema õigust! Otsige õiglust, otsige alandlikkust! 
Sf 2,3
Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest
nemad saavad küllaga. 
Mt 5,6
See, mille poole meie silmad on pööratud, näitab, mida me
igatseme. Ja see, mida igatseme, näitab, kes me oleme.

Arne Hiob
8. Esmaspäev Sest kes pidasid halvaks väikeste alguste
päeva, need saavad rõõmustada ja näha loodikivi. Sk 4,10
Jeesus ütleb: Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille
inimene võttis ja külvas oma põllule. See on küll väiksem kõigist seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see
suurim aias ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad ja
pesitsevad selle okstel. 
Mt 13,31–32
Ära muretse, sul on Keegi, kes teeb sinu heaks midagi paremat, kui sa oled mõistnud oodata. 
Harri Haamer
Lk 7,36-50; Jk 3,13-18
9. Teisipäev Issand ütleb nõnda: Otsige mind, et te jääksite elama! 
Am 5,4
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Uskuge valgusesse, kuni teil valgus on, et te sünniksite
valguse lasteks. 
Jh 12,36
Jeesus, vaata Sina minu hinge! Valva igat sammu ja valgusta mind pimeduses. Kanna mind üle kõigi sügavuste. Luba
mul puhata oma süles, kuni saan koju Sinu juurde!

Jens Marius Giwerholdt
Km 10,6–16; Jk 4,1–12
10. Kolmapäev Kui nad häält tõstsid pasunate, simblite
ja muude mänguriistadega ning Issanda kiituslauluga:
“Sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!”,
siis täitis pilv Issanda koja. 
2Aj 5,13.14
Te saate koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära
tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse, ja
olla täidetud Jumala kõige täiusega. 
Ef 3,18–19
Ma tõstan taeva poole silma, jään Isa peale mõtlema; ja
lendan üles, jätan ilma ja tunnen suure rõõmuga, kuis Isa
südames ja suus arm ikka vana, ikka uus.

KLPR 266:1. Johann Gottfried Hermann
Mi 7,7-9.18-20; Jk 4,13-17
11. Neljapäev Issand mõistab kohut paganate vahel ning
juhatab paljusid rahvaid. Siis nad taovad oma mõõgad
sahkadeks ja piigid sirpideks. 
Js 2,4
Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest
hea meel. 
Lk 2,14
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Arvan, et maailm muutuks hoopis teistsuguseks, kui ma
oma ligimest võiksin armastada – ka seda raske iseloomuga
tüüpi, kes mulle vaid halba soovib. Aga omal jõul ei tule me
sellega toime. See on Jumala kingitus. 
Wilhelm Busch
Mt 18,15-20; Jk 5,1-6
12. Reede Issand ütleb: Ja kui te nüüd tõesti kuulate
minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu
omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu
maailm. 
2Ms 19,5
Jumal on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu
järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi
aegu. 
2Tm 1,9
Anna mulle armu, et oleksin Sinu usaldust väärt, minu Jumal ja Kuningas! 
Harri Haamer
Gl 3,6–14; Jk 5,7–12
13. Laupäev Häda sellele, kes kuhjab kokku, mis ei ole
tema oma – kui kauaks? 
Ha 2,6
Jeesus ütleb: Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse
eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on.

Lk 12,15
Meie nälga tõelise elu järele suudab rahuldada vaid see,
mida pakub Jumal. Meie elu sügavam igatsus täitub ilma
meie rahata, ilma meie teeneteta. Kuid see eeldab, et kuuleksime jumalikku kutset ja tuleksime, et võtta pakutu vastu.

Joosep Tammo
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Jn 3,1–10; Jk 5,13–20
4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. 
Gl 6,2
Rm 12,17-21; Lk 6,36-42; Ps 100
Jutlus: Lk 6,36–42
14. Pühapäev Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime.

Ps 80,19
Jeesus ütles pimedale: “Näe jälle! Sinu usk on su päästnud!” Ja otsekohe nägi ta jälle ja läks temaga kaasa Jumalat ülistades. 
Lk 18,42–43
See on vapustav tõde, mida Piibel näitab: elav Jumal on
saatnud siia maailma kellegi, kes meid ja kogu meie elu
võib muuta. See on Tema Poeg, Issand Jeesus.

Wilhelm Busch
15. Esmaspäev Issand, teie Jumal, katsub teid, et teada
saada, kas te armastate Issandat, oma Jumalat, kõigest
oma südamest ja kõigest oma hingest. 
5Ms 13,4
Me teame, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus
läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. 
Rm 5,3–4
Mõtlen selle koorma peale, mida olen kandnud, hädale ja
vaevale, mille tähendust ma ei näe. Annan selle Sinu hoolde,
Issand, ja palun: näita selle mõtet, enne kui kohtun Sinuga.

Jörg Zink
Gl 6,1-5; Mt 4,18-25
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16. Teisipäev Sest kus on palju unenägusid ja palju sõnu,
seal on ka palju tühisust. Aga sina karda Jumalat! Kg 5,6
Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja
talle antakse. 
Jk 1,5
Tõe ja pühaduse otsimisel piisab Jeesuse sõnadest. Nende
kaudu kõneleb Jumal. Ja nendes peitub vastus kõikidele
meie küsimustele. 
Fanny de Sivers
2Kr 2,5-11; Mt 5,1-12
17. Kolmapäev Issand, meie Jumal, on õiglane kõigis
oma tegudes, mis ta teeb. 
Tn 9,14
Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt,
kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Jk 1,17
Sina, Issand, lood pimedusest valguse. Ütle mu hingele:
“Saagu valgus!” Siis elan koos Sinuga ja ülistan Sind.

Jörg Zink
Mk 11,(20.21)22–26; Mt 5,13–16
18. Neljapäev Issand on pika vihaga ja rammult suur ja
Issand ei jäta kedagi karistamata. 
Na 1,3
Meie Issanda pikka meelt pidage päästeks. 
2Pt 3,15
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!

KLPR 64:1. Johann Georg Albinus
1Kr 12,19-26; Mt 5,17-20
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19. Reede Mu hing on alati mu pihus ja sinu Seadust ma
ei unusta. 
Ps 119,109
Paulus kirjutab: Võtke eeskujuks meid ning Issandat,
kui te rohkest viletsusest hoolimata sõna vastu võtsite
Püha Vaimu rõõmuga. 
1Ts 1,6
Lase ustavaks mind jääda Sinu küljes otsani, et süü, valu
ega häda mind ei rõhuks koguni! Jeesus, Sinu valgustus
olgu minu rõõmustus; kuni rändan okasrada, saatjaks tõde
otsiv süda! 
KLPR 279:1. Harri Haamer
Fl 2,1-5; Mt 5,21-26
20. Laupäev Sest maa on täis Issanda tundmist – otsekui
veed katavad merepõhja. 
Js 11,9
Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel Kristuses elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, niihästi maapealsed
kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi.  Kl 1,19–20
Kui nisuiva ise ka Sa hauda langesid. Oh eluvägi, elusta
maailma miljonid! Las üles hüüda iga maad, et kõik Su
nime tunnevad. Su nimel õndsa rõõmuga ka meie valmis
võitlema, kui tahad Sa, me valmis võitlema.

KLPR 247:3. Samuel Preiswerk; F. Zaremba
Jn 4,1-11; Mt 5,27-32
5. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest; see on Jumala and. 
Ef 2,8
1Kr 1,18-25; Lk 5,1-11; Ps 119,89-96
Jutlus: Mt 9,35–10,1(2–4)5–10
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21. Pühapäev Nõnda ütleb Issand: Mulle meeldib osadus,
aga mitte ohver, ja Jumala tundmine rohkem kui põletusohvrid. 
Ho 6,6
Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga
suurim neist on armastus. 
1Kr 13,13
Mina Sinu, Sina minu oma – ütle seepeal “aamen” Sa; selleks mulle oma armas nimi südamesse kirjuta! Sinuga kõik
teen ja maha jätan, Sinus elan, Sinus ilmast tõttan. Ustavaks
jään alati Sulle surmatunnini.  KLPR 80:4. Albert Knapp
22. Esmaspäev Kindlameelsele sa hoiad rahu, rahu, sest
ta loodab sinu peale. 
Js 26,3
Me ihkame aga, et igaüks teist osutaks sama indu täieliku lootuse säilitamiseks otsani. 
Hb 6,11
Issand, ära pane mulle suuremat koormat, kui ma suudan
kanda! Sina oled alanud hea töö, anna jõudu vastu pidada
otsani! Ära lase väsida ega loobuda, ära saada kiusatusse,
vaid päästa ära kurjast, sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au,
nüüd, ikka ja igavesti. 
Toomas Paul
Gl 1,13-24; Mt 5,33-37

24. Kolmapäev Mina vaatan Issanda poole, mina ootan
oma pääste Jumalat: küll mu Jumal kuuleb mind. Mi 7,7
Lootus ei jäta häbisse. 
Rm 5,5
Ole tasa, mu vaene, kartlik süda! Miks oled sa nii rahutu?
Kas ei ole Issand sinu kaitse? Minu patud ei saa mind hukka
mõista. Minu vaenlased ei ole minust üle, kiusatused ei saa
minust võitu ega mured mind alla neelata. Kas ei ole Issand
minu kaitse? Kes suudaks mind lahutada Tema armastusest?

Jens Marius Giwerholdt
Hs 2,3-8a; Mt 6,1-4
25. Neljapäev Issand vastas Iiobile: “Kus olid sina siis,
kui mina rajasin maa? Ning ütlesin: “Siiani sa võid tulla,
mitte edasi, siin vaibugu su uhked lained!””  Ii 38,4.11
Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala
sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Hb 11,3
Jumal, maa ning taeva Looja, Isa, Poeg ja Püha Vaim, Sina
öö ja päeva tooja, elu saab Sult iga taim. Sina, vägev kaitseja, Hoiad kõike loodut ka.  KLPR 385:1. Heinrich Albert
Ap 15,4-12; Mt 6,5-15

23. Teisipäev Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole,
Issand. Issand, kuule mu häält! 
Ps 130,1–2
Jeesus ütles jüngritele: Olge julged, see olen mina, ärge
kartke! 
Mt 14,27
Ei see kahetse, kes kohtab Jeesust siis, kui ta oma kitsikuses
ei leidnud ühtegi abi. 
Harri Haamer
Rm 9,14-23(24-26) Mt 5,38-48

26. Reede Pöörduge minu juurde, ütleb vägede Issand,
siis ma pöördun teie juurde. 
Sk 1,3
Jeesus ütleb: Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. 
Mt 9,13
Kui sa mõistad, et sa ei ole midagi väärt Jumala ees, et sul ei
ole õigust Temalt midagi nõuda – ja kui sa siiski tunnistad:
ma ei taha hukka minna! – ja palud Temalt vankumatus usus
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andi vääritumale, siis Issand vastab sulle. Ja sulle sünnib
nõnda, nagu oled uskunud. 
Albert Soosaar
2Kr 12,1-10; Mt 6,16-18
27. Laupäev Issanda lunastatud tulevad Siionisse hõisates. Rõõm ja ilutsemine valdavad neid, aga kurbus ja
ohkamine põgenevad ära. 
Js 51,11
Me saame alati olla koos Issandaga. 
1Ts 4,17
Seal, kus taevas isakodu, eluase õndsatel; ahastus ja mureudu tundmatud ta radadel. Oh et sinna minagi muremaalt
kord jõuaksin! 
KLPR 171:1. Simo Oskari Korpela
Fl 3,12-16; Mt 6,19-24
6. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Nõnda ütleb Issand: Ära karda, sest ma olen sind lunastanud,
ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! Js 43,1
Rm 6,3-8(9-11); Mt 28,16-20; Ps 119,97-104
Jutlus: 1Pt 2,2–10
28. Pühapäev Teiegi süda, kes nõuate Jumalat, peab elama. 
Ps 69,33
Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas
tema kõnet. 
Lk 10,39
Kristlaseks olemine ei ole entusiasmi küsimus. See on range
kalkulatsiooni ja arvestuse küsimus. Õnnistuse hinnaks on
täispanus. Kes ei panusta, kellel on kogu aeg midagi muud
teha, see ei jõuagi tõelisele elu peole. 
Joosep Tammo
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29. Esmaspäev Issand andis mulle mu palve peale, mida
ma temalt palusin. 
1Sm 1,27
Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja
teile avatakse. 
Mt 7,7
Otsijad leiavad, palujad saavad, aga vastused ei tule kohe.
Sa vajad kannatlikkust palvetada ja oodata usaldades. Mida
enam sa süvened ja oled kannatlik, seda enam oled valmistatud vastu võtma ja kasutama. 
Eenok Haamer
2Ms 14,15-22; Mt 6,25-34
30. Teisipäev Ometi ma usun, et saan näha Issanda headust elavate maal. 
Ps 27,13
Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast.Ilm 21,6
Jeesus on ülestõusmine ja elu ka siis, kui sa seda ei usu. Aga
kui sa usud, siis kuulud Jeesuse omade hulka.  Albert Soosaar
Ap 2,32-40; Mt 7,1-6
31. Kolmapäev Issand on oma pühas templis, tema palge
ees vaikigu kogu maa! 
Ha 2,20
Kel kõrvad on, see kuulgu! 
Mt 11,15
Ligidal on Jumal! Teda kummardagem, Tema ette palves
tulgem! Meie keskel Jumal! Vaikselt süda seisku, Tema ees
end alandagu. Tunnista, austa ka Tema nime kiites, silmi
maha heites. 
KLPR 355:1. Gerhard Tersteegen
Ap 16,23-34; Mt 7,7-11
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August

August
Õpeta meid tänama ja õnnistama ka meie vaenlasi, et nad
näeksid meid alati rõõmsate ja julgetena!  Martin Luther
1Kr 12,12-18; Mt 7,24-29

AUGUST
kuu loosung:



Ja minnes kuulutage: Taevariik on lähedal!
Mt 10,7

1. Neljapäev Sina, Issand, ära ole kaugel, mu vägi, tõtta
mulle appi! 
Ps 22,20
Paulus kirjutab: Et ma olen Jumalalt abi saanud tänase päevani, siis ma seisan, tunnistades nii pisikestele kui
suurtele. 
Ap 26,22
Kui me usume tõesti kõigeväelisse Jumalasse, siis ei pea me
kindlasti kahtlema selles, kas Issand midagi võib või suudab, vaid ainult selles, kas me ise suudame usaldada Teda
kõiges. 
Mare Palgi
Mt 18,1–6; Mt 7,12–23
2. Reede Kui mehe teed meeldivad Issandale, siis ta paneb tema vaenlasedki temaga rahu tegema. 
Õp 16,7
Armastage oma vaenlasi ning tehke head ning laenake
ilma midagi tagasi lootmata, ja teie palk on suur ja te
olete Kõigekõrgema lapsed. 
Lk 6,35
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3. Laupäev Kuulge, kaugelviibijad, mida ma olen teinud,
ja juuresolijad, tundke mu väge! 
Js 33,13
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
Kristlik usk on loendamatutele kristlastelegi unustatud,
kasutamata varandus. Nad kannatavad sisemise rahutuse,
elumõtte puudumise all. Neil ei ole jõudu tulla toime elu ja
iseendaga. Aga samas jätavad nad kasutamata rikkused, mis
Jumal on kinkinud meile kui oma lastele. Rudolf Kiviranna
Ilm 3,1-6; Mt 8,1-4
7. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Nii ei ole te siis mitte enam võõrad ega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. 
Ef 2,19
Ap 2,41-47; Jh 6,1-15; Ps 119,105-112
Jutlus: Jh 6,30–35
4. Pühapäev Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu
maailm on täis tema au! 
Js 6,3
Halleluuja! Sest Issand, meie Jumal, Kõigeväeline, on
hakanud valitsema kuningana! Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au. 
Ilm 19,6–7
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August

Issanda suurus pole selles, et Ta igal pool silma torkaks,
vaid selles, et Teda igal pool leida võib, kus Teda otsitakse.

Teedy Tüür
5. Esmaspäev Nüüd aga, Issand, oled sina meie isa. Meie
oleme savi ja sina vormid meid, me kõik oleme sinu kätetöö. 
Js 64,7
Meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade
tegude tegemiseks. 
Ef 2,10
Ükski korraldus, mille Jumal sulle annab, ka kõige lihtsam,
vahest sulle kentsakanagi tunduv, pole üleliigne. Saad sa
sellele korraldusele kuulekaks, elad sa läbi Jumala armu
imesid. 
Harri Haamer
Jh 6,47-56; Mt 8,5-13
6. Teisipäev Mu õigusemõistja on ligidal. Kes tahab minuga riielda? 
Js 50,8
Jeesus ütles: “Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean
ma jääma sinu kotta!” 
Lk 19,5
Issand Jeesus Kristus! Sina võid pöörata patuse ja teha ta
oma valitud tööriistaks! Anna armu, et need, keda Sa kutsud, ei tõrguks, vaid julgeksid minna Sinu järel ja käia Sinu
valguses! 
Toomas Paul
Mt 22,1–14; Mt 8,14–17
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7. Kolmapäev Aga sina, Petlemm Efrata, olgugi väike
Juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab
valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist, igiaegadest. 
Mi 5,1
Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast
soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha
tühiseks need, kes midagi on. 
1Kr 1,28
Sa ära karda saatanat, maailma ja ka surma! Su Jeesus võitnud vaenlased – ei suuda nad sind murda. Ei jäta oma armuga Ta nõtru iial abita – see vägev äravõitja.

KLPR 111:3. Lorenz Lorenzen
Ap 10,(21-23)24-36; Mt 8,18-22
8. Neljapäev Issand, sinu käes on ju jõud ja vägi, ja ükski
ei suuda sulle vastu panna. 
2Aj 20,6
Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata
palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti! 
Ef 3,20–21
On olemas usk, mis võidab ära maailma – kristlik usk.
Kuidas on see võimalik? Väga lihtsalt. See ei ole usk, mis
nõuaks uskumist iseendasse, veel vähem üle enda varju hüppamist. See pole usk, mille inimene oleks ise välja
mõelnud või mida ta rakendaks endast lähtudes – vastupidi,
see on usk, mida antakse väljast. Maailma saab ära võita
ainult usk, mida luuakse väljastpoolt, mis juurdub teispoolsuses, pärineb Jumalast. 
Arne Hiob
1Kr 10,16.17; Mt 8,23-27
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9. Reede See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. 
Sk 4,6
Me ootame usust õiguse lootust Vaimu kaudu.  Gl 5,5
Usk ei ole mingi harrastus, vaid kogu elu haarav jõud. Lõpuks on võitjate seas vaid need, kellele usk Jeesusesse oli
elu ja surma küsimus. 
Osvald Tärk
Lk 22,14–20; Mt 8,28–34
10. Laupäev Ära löö kätt õelaga, et sa ei saaks valetunnistajaks. 
2Ms 23,1
Sinu sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest
mõistetakse sind süüdi. 
Mt 12,37
Õnnis, kes ei võta teha kurja mõtte järele, ei või ülekohut
näha, õelaist lahkub täiesti, pilkajatest põgeneb, nende seltsist taganeb, aga kalliks hindab seda, kui teeb Jumal targaks
teda. 
KLPR 307:1. Paul Gerhardt
Ilm 19,4-9; Mt 9,1-8
8. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on kõiksugune
headus ja õigus ja tõde. 
Ef 5,8.9
Ef 5,8b-14; Mt 5,13-16; Ps 4
Jutlus: Js 2,1–5
11. Pühapäev Ja ometi ootab Issand, et teile armu anda.

Js 30,18
Sina siis, mu poeg, saa vägevaks armus, mis on Kristuses
Jeesuses. 
2Tm 2,1
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Ilma Jeesus Kristuseta on inimene paratamatult patune ja
armetu; Jeesus Kristusega on inimene vaba nii patust kui armetusest. Temas on kogu meie voorus ja kogu meie õndsus.
Väljaspool teda on ainult patt, armetus, eksimused, pimedus, surm ja meeleheide. 
Blaise Pascal
12. Esmaspäev Nad laulsid Issandat kiites ning tänades:
“Sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!”

Esr 3,11
Kogu rahvahulk rõõmustas kõigi auliste tegude üle, mis
sündisid Jeesuse läbi. 
Lk 13,17
Kiida nüüd Issandat, kes on kõik targasti seadnud, kes kotka
tiibadel vägevalt ikka sind kandnud, hoiab sind ka, nõnda
kui igatsed sa. Eks ole seda sa tundnud?

KLPR 306:2. Joachim Neander
Mt 7,7–12; Mt 9,9–13
13. Teisipäev Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind; tema kosutab mu hinge. Ps 23,2–3
Jeesus ütleb: Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks
seda ülirohkesti. 
Jh 10,10
Sa tohid minna oma teed väsimatult, hoolimata koormast,
mida kannad, sest Isa ei lase sul langeda. Samm-sammult ja
päev-päevalt võid sa seda üha enam kogeda. Jaan Kiivit jun
Lk 6,27–35; Mt 9,14–17
13. august 1727 – vennastekoguduse vaimne sünd Herrnhutis, ühine püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi kirikus
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14. Kolmapäev Küllap sa kardad mind, küll sa võtad
õpetust. 
Sf 3,7
Parandage meelt, sest taevariik on lähedal! 
Mt 4,17
Loo puhas süda minule, mu helde Jumal taevas! Mu süda on
nii tõbine ja ägab patuvaevas. Oh tule appi minule ja minu
süda terveks tee, Sa minu arst ja Looja! 
KLPR 215:1. Ludämilia Elisabet von Schwarzburg-Rudolstadt
Mt 5,33–37; Mt 9,18–26
15. Neljapäev Kui armsad on mägede peal sõnumitooja
sammud. Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Siionile: Sinu Jumal on kuningas!

Js 52,7
Kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: Rahu olgu sellele kojale! 
Lk 10,5
Oleme tulesüütajad. Selles külmas maailmas, mis on täis
vihkamist ja isekust, võib meie väike leek tunduda mõjuta,
kuid peame hoidma oma tuld põlemas. 
Billy Graham
1Kr 12,27-13,3; Mt 9,27-34
16. Reede Mina, Issand, olen viinamäe valvur, ma kastan
seda igal hetkel, ma valvan öösel ja päeval, et sellele kahju ei tehtaks. 
Js 27,3
Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millel on
see pitser: Issand tunneb omi. 
2Tm 2,19

Kõigeväeline Jumal, me palume: anna meile tunda,
et Sa oled meiega. Ja kui meie ei ole Sinuga, siis juhata meid tagasi enese juurde, oma õnnistuse alla.

Mare Palgi
1Pt 3,8-17; Mt 9,35-10,4
17. Laupäev Nõnda ütleb Issand: Kui kaua sa tõrgud
alistumast mu ees? 
2Ms 10,3
Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. 
Jk 4,7
Armas Isa, sündigu Sinu tahtmine, mitte aga kuradi ja meie
vaenlaste oma, mitte ka nende tahtmine, kes Sinu püha Sõna
vaenavad ja tahavad seda maha suruda või takistavad Sinu
riigi teostumist. Anna, et me kõike, mis meil selle eest tuleb kannatada, hästi taluksime ja võidu saavutaksime, et me
oma vaese liha laiskuse või nõtruse pärast Sinust ei taganeks ega Sind hülgaks. 
Martin Luther
Fl 2,12-18; Mt 10,5-15
9. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle
hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.

Lk 12,48
Fl 3,(4b-6)7-14; Mt 13,44-46; Ps 70
Jutlus: Fl 3,(4b–6)7–14
18. Pühapäev Anna oma tee Issanda hooleks ja looda
tema peale; küll ta toimetab kõik hästi! 
Ps 37,5
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Ma olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud
head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva.

Fl 1,6
Ma usun, et Jumal annab igas hädaolukorras meile nii palju
vastupanujõudu, kui me vajame. Aga Ta ei anna seda ette, et
me ei loodaks iseendile, vaid üksnes Temale. 

Dietrich Bonhoeffer

21. Kolmapäev Ma tahan taluda Issanda viha, sest tema
vastu olen ma pattu teinud. 
Mi 7,9
Alanduge Issanda ette, siis ta ülendab teid. 
Jk 4,10
Kui sa ei taha kiiresse elutemposse uppuda, kui sa ei taha
patuhaavadesse surra, vaid igaveseks eluks terveks saada,
siis pead laskma end aidata. 
Albert Soosaar
1Kr 10,23-31; Mt 10,34-42

19. Esmaspäev Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane
ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas.  Sk 9,9
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid
et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest.

Mt 20,28
Mitu kord siin vaevailmas käid sa nuttes, pisar silmas. Mured suured tahtvad matta, kõik su rõõmu ära võtta. Miks sa
Jeesusel ei räägi, eks sa tea, et Tal on vägi! Miks ei usalda
sa Teda, Ta võib ära võtta häda! 
Elmar Rinaldo
1Kn 3,16-28; Mt 10,16-26a

21. august 1732 – esimeste misjonäride lähetamine Herrnhutist teistele mandritele

20. Teisipäev Temale pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst. 
Js 9,5
Jeesus küsis jüngritelt: Kelle teie ütlete minu olevat?

Mt 16,15
Ja Jeesust usun ma, me Isa ainust Poega, kes oma surmaga
on maksnud minu võla. Nüüd elab taevas Ta, maailma valitseb ning viimsel päeval ka kõik hauad lahti teeb.

KLPR 141:2.
Ef 5,15-20; Mt 10,26b-33
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22. Neljapäev Ta lõigati ära elavate maalt, ja teda tabas
surm mu rahva üleastumise pärast. 
Js 53,8
Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust
patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing ei
nõrkeks. 
Hb 12,3
Jumal märkis oma Poja tee. See oli raske tee. See oli risti
tee. See oli surma tee, aga see viis ellu. Jumal on meile ära
märkinud sama tee ja kui julgeme seda astuda, siis peame
ka teadma, et see lõpeb elus, elus Isa juures! Harri Haamer
1Kr 9,16-23; Mt 11,1-19
23. Reede Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal.  1Aj 29,11
Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik, kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi. 
Ilm 4,11

– 117 –

August

August

Issand, mu Jumal, Sind tahan ma lauluga kiita! Rõõmuga hõisates tulen, ei aega ma viida! Tõuse, mu laul, taevasse ilul ja aul,
et Issand võtaks mind kuulda.  KLPR 295:1. Anton Suurkask
Jr 1,11-19; Mt 11,20-24
24. Laupäev Ma lasen teil mind leida, kui te nõuate mind
kõigest oma südamest, ütleb Issand. 
Jr 29,13–14
Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa
peal. 
Kl 3,2
Sa igavene ots ja algus, kel vägev võim ja valitsus, meid
juhtigu Su tähe valgus, kui ümbritseb meid pimedus. Oh
lase ennast leida Sa, mu helde Õnnistegija!

KLPR 46:2. Anna Prants
Lk 12,42–48; Mt 11,25–30
10. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema
on valinud enesele pärisosaks. 
Ps 33,12
Rm 11,25-32; Mk 12,28-34; Ps 101
Jutlus: Mk 12,28–34
25. Pühapäev Ja Juuda soost pääsenu, tema jääk, juurdub taas alt ja kannab vilja pealt. 
2Kn 19,30
Kui juur on püha, siis on ka oksad pühad.  Rm 11,16
Sa elad! Mulle anna Su elust osa ka. Oh viinapuu, mind kanna kui haljast oksa Sa ja anna Vaimu toitu ning kasvamise
jõudu, sest Sa mind istutand. 

KLPR 110:5. Friedrich Adolf Lampe
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26. Esmaspäev Nõnda ütleb Issand: Ma olen sind kuulnud hea meele ajal ja aidanud päästepäeval. 
Js 49,8
Seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks,
kes teda appi hüüavad. 
Rm 10,12
Aukuningas, oh Jeesus, Su riik on otsata, Sul meelevald ja
võimus maa peal ja taevas ka. Oh anna, et kõik rahvad kui
riigi alamad Su omaks usus saavad ja rahu leiavad!

KLPR 52:1. M. Böhme
Rm 11,1-12; Mt 12,1-14
27. Teisipäev Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu ees teed. 
Ml 3,1
Ingel ütles karjastele: “Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale.”

Lk 2,10
Nüüd Jumalale ülistust ma laulan südamest ja suust ning
ühes inglikooriga ma Jeesust kiidan lõpmata.

KLPR 22:10. Martin Luther
Nl 1,1-11; Mt 12,15-21
28. Kolmapäev Mooses ütles Jumalale: “Kes olen mina,
et võiksin minna vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed
Egiptusest välja?” Aga tema kostis: “Mina olen sinuga.”

2Ms 3,11–12
Sulle saab küllalt minu armust; sest vägi saab nõtruses
täie võimuse! 
2Kr 12,9
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Kas ei seisne üks meie elu sügavale juurdunud vigu selles,
et me püüame elu, inimeste ja iseendaga toime saada, kasutades ainult oma jõude ja jättes kõrvale Jumala jõuallikad,
mis on meile nii kergesti kättesaadavad? Rudolf Kiviranna
Jh 4,19-26; Mt 12,22-32
29. Neljapäev Issanda kartus on tarkuse kool.  Õp 15,33
Kui kellelegi tundub, et ta on midagi tunnetanud, siis ta
pole veel tunnetanud, kuidas peab tunnetama. Aga kui
keegi armastab Jumalat, selle on Jumal ära tundnud.

1Kr 8,2–3
Kui pikk on tee Jumala tundmaõppimisest Tema armastamiseni! 
Blaise Pascal
Rm 11,25-32; Mt 12,33-37

Suured varandused toovad suurt häda. Ma olen rikas, kui
mul ka palju pole, sest ma naudin seda, mis mul on. Mul
pole muret, kuidas oma rikkust teiste eest varjata. Mure
selle pärast, kuidas oma raha hoida, on kõige kohutavam
sulasepõlv. 
Martin Luther
5Ms 4,27-35(36-40) Mt 12,43-45

30. Reede Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb,
pöördub oma tulisest vihast, nii et me ei hukku.  Jn 3,9
Issand on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi
hukkuks, vaid et kõik tuleksid meeleparandusele. 2Pt 3,9
Su halastus on minu elu alus, mis kaljust kindlamana püsib
veel. On varjendiks mul õnnes ja ka valus – mu kaitsev kilp
siin võitlusrohkel teel. 
Milla Krimm
Nl 5,1-22; Mt 12,38-42
31. Laupäev Meie abi on Issanda nimes, kes on teinud
taeva ja maa. 
Ps 124,8
Teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute. 
Mt 6,8
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SEPTEMBER
kuu loosung:

Mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, kuid oma hingele kahju teeks? Mt 16,26
11. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu.

1Pt 5,5
Ef 2,4-10; Lk 18,9-14; Ps 113
Jutlus: Ii 23
1. Pühapäev Tänage isandate Isandat, kes üksi teeb suuri
imetegusid, sest tema heldus kestab igavesti.  Ps 136,3.4
Tänu olgu Jumalale tema ütlemata suure anni eest!

2Kr 9,15
Jumal on tõesti väga hea. Kus vähegi midagi päästa annab,
seal teeb ta seda kindlasti! Jumal võib inimesi proovile panna, kuid ta ei murra kedagi. Ta võib jääda varjatuks, kuid ei
kustuta ususädet. 
Arne Hiob
2. Esmaspäev Issand ütleb: Ma olen armuline, kellele olen
armuline, ja halastan, kelle peale halastan.  2Ms 33,19
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Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma
jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema
armust. 
Rm 3,22–24
Kust leida rahu ja rõõmu, kui neid endas ei ole? Ammutades
headuse ja väe allikast. Mitte natukene ja korraks, vaid päriseks – uskudes, et Jumal võib ka minusugust taluda ja vastu
võtta. 
Toomas Paul
Mt 23,1–12; Mt 12,46–50
3. Teisipäev Mina aga ootan Issandat, kes peidab oma
palge Jaakobi soo eest. 
Js 8,17
Nii me oleme siis alati kindlad, teades, et kuni me oleme
ihus, oleme eemal Issanda juurest; sest me käime usus,
mitte nägemises. 
2Kr 5,6–7
Miks maru mässab nii, Sa seda tead; küll õigel ajal Sa tal
piirid sead! Nüüd vaikselt ootan ma: Su tõotus jääb! Sul,
Isa, teada tee – sest küll mulle saab!

KLPR 165:3. Hedwig von Redern
1Sm 17,38-51; Mt 13,1-9.18-23
4. Kolmapäev Mida me oleme kuulnud ja mida me teame
ja mida meie vanemad on meile jutustanud, seda me ei
taha salata nende laste eest. 
Ps 78,3–4
Ei süüdata küünalt ega panda vaka alla, vaid küünlajalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele.

Mt 5,15
Ristiinimesed elavad samasugustes majades, kasutavad
samu transpordivahendeid, ostavad samadest kauplustest
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nagu needki, kes Jumalat ei tunne. Nad töötavad samades tehastes, samadel põldudel. Nad on õpetlased, teadlased, kunstnikud ja arstid. Ent ometi on neis ka midagi erinevat. Nad
lähevad teise inimese juurde koos Jumalaga. Albert Soosaar
Jh 8,3-11; Mt 13,10-17

Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina
olen tasane ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise
oma hingedele. 
Mt 11,29
Kõrkus jätab taevariigi ukse taha ka pühaku.  Toomas Paul
Js 26,1-6; Mt 13,44-46

5. Neljapäev Taevad rõõmustugu ja maa ilutsegu! Ja öelge paganate seas: Issand on kuningas! 
1Aj 16,31
Jeesuse nimes peavad nõtkuma kõik põlved, niihästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad. Fl 2,10
Issand, elav Jumal, Sina oled üksainus ning Sinu kõrval ei
ole kedagi teist. Sa oled loonud maailma ja meid. Kõige
olemus, elu ja selle mõte tuleb Sinu kõikvõimsast ja armastavast sõnast. Nõnda kummardame Sinu ette, Issand, ja austame Sind! 
Romano Guardini
1Pt 5,1-5; Mt 13,24-30.36-43

12. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei
kustuta ta ära. 
Js 42,3
Ap 9,1-12; Mk 7,31-37; Ps 78,1-31
Jutlus: Ap 3,1–10

6. Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad üheskoos
elavad! Sest sinna on Issand seadnud õnnistuse, elu igaveseks ajaks. 
Ps 133,1.3
Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette! 
Rm 12,10
Pühendu rahule algul oma majas, siis tänaval ja viimaks linnas. 
Beršidi Rabi
Lk 22,54–62; Mt 13,31–35

8. Pühapäev Ma olen pannud oma Vaimu oma sulase
peale, tema toob rahvaile õiguse. 
Js 42,1
Jeesus ütleb: Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta.

Jh 18,37
Issand, Sina oled tõde. Kingi mulle oma lähedus, et Sinuga
koos käia tões. Pühitse mind tões. Võida mind, Sina, tõde!

Jörg Zink

7. Laupäev Vaata, kes on isemeelne, selle hing ei ole siiras
ta sees; aga õige elab oma usust. 
Ha 2,4

9. Esmaspäev Mu rahvas, mida ma olen sulle teinud ja
millega ma olen sind vaevanud? Vasta mulle! 
Mi 6,3
Isa ütles vanemale pojale: “Poeg, sina oled alati minu
juures, ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Nüüd aga oli
tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks, ning oli kadunud ja on
leitud.” 
Lk 15,31–32
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Jumal suhtub inimesse, ka sinusse, mitte inimliku õiguse järele, vaid jumaliku armastusega. 
Albert Soosaar
Mt 9,27–34; Mt 13,47–52
10. Teisipäev Issand Jumal on päike ja kilp.  Ps 84,12
Paulus kirjutab: Minu Jumal täidab kõik teie vajadused
oma rikkust mööda auga Kristuses Jeesuses.  Fl 4,19
Meie, kristlased, pole sõltuvad ei heast ega kurjast ilmast,
vaid Jumala armust. See teadmine teeb meid vabaks ja õnnelikuks ka Tema käest oma igapäevast leiba paludes.

Harri Haamer
Mk 3,1–10(11–12); Mt 13,53–58
11. Kolmapäev Ära vääna õigust! Ära ole erapoolik! Ära
võta meelehead, sest meelehea pimestab tarkade silmi ja
teeb õigete asjad segaseks! 
5Ms 16,19
Ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime.

2Tm 2,19
Jumal, Sinu valgus tungigu ka meie südame pimedusse ja
aidaku meil tänagi võitu saada pimeduse tegude üle!

Jaak Taul
Ap 9,31-35; Mt 14,1-12
12. Neljapäev Eelija palus: “Vasta mulle, Issand! Vasta mulle, et see rahvas saaks teada, et sina, Issand,
oled Jumal ja et sina pöörad tagasi nende südamed!”

1Kn 18,37
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Paulus kirjutab: Ja ma palvetan, et teie armastus üha
enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises olulise kindlaksmääramiseks. 
Fl 1,9–10
Issand Jeesus Kristus, Sinust lahus on meie päevad tühised.
Kuid Sa oled teinud meie juures oma tööd, oled meile kinkinud usu Sinusse. Palume, hoia ja tugevda meid, nii et kõik,
mida me teeme, oleks tehtud Jumalas.

Friedrich Christoph Oetinger
Jk 5,13-16; Mt 14,13-21
13. Reede Miks antakse valgust vaevatule ja elu neile,
kelle hing on kibestunud, kes ootavad surma, mis ei
tule? 
Ii 3,20–21
Selles, milles Jeesus ise on kannatanud kiusatud olles,
võib ta aidata neid, keda kiusatakse. 
Hb 2,18
Issand, näita mulle teed, Sinu tugev käsi viigu mind ahastusest välja. 
Olaus Petri
Mt 12,15–21; Mt 14,22–36
14. Laupäev Ja ma panen neile üheainsa karjase, kes
karjatab neid. 
Hs 34,23
Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. 
Jh 10,14
Seepärast, rahvas, vaata sa preestri peale nüüd, kes jõuab
lepitada kõik meie patusüüd. Ta saadab meid ja kannab kui
helde karjane, kord rõõmuriigi annab – kes on Ta sarnane!

KLPR 75:2. Bernhard Clairvaux
Js 57,15-19; Mt 15,1-20
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13. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu
kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.

Mt 25,40
1Jh 4,7-12; Lk 10,25-37; Ps 78,32-55
Jutlus: Mk 3,31–35
15. Pühapäev Sind ma armastan südamest, Issand, mu
vägi! 
Ps 18,2
Linnas oli keegi patune naine, see astus Jeesuse taha ta
jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu
ja võidis neid mürriõliga. 
Lk 7,37.38
Issand, Sulle tahan ma mõelda, Sind tunda, Sind armastada.
Lase sel soovil minus kasvada, kuni Sa lood mind uuesti
täiuslikkusesse. 
Augustinus
16. Esmaspäev Otsige head, aga mitte kurja, et te jääksite elama. 
Am 5,14
Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel.

Fl 2,5
Me räägime heast, heldest ja mõistvast Jumalast, aga kas me
ise oleme selle elav tõestus? Kas kannatajad kogevad meie
kaudu seda elavat headust, andeksandmist ja mõistmist?

Ema Teresa
Mt 12,1–8; Mt 15,21–28
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17. Teisipäev Kus on su jumalad, keda sa enesele valmistasid? Tõusku nemad, kui nad su hädaajal suudavad
sind päästa! 
Jr 2,28
Jeesus tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve ning järv jäi
täiesti vaikseks. 
Mt 8,26
Jeesusest piisab. Kus on Tema, seal ei puudu midagi.

Charles de Foucauld
Am 5,4–15; Mt 15,29–39
18. Kolmapäev Issand, Sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen enam kui kogu rikkusest. 
Ps 119,14
Sellepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, majaperemehe sarnane, kes oma varakambrist
võtab välja uut ja vana. 
Mt 13,52
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
5Ms 24,(10-13)17-22; Mt 16,1-12
19. Neljapäev Ja Issand käis nende ees, päeval pilvesambas juhatamas neile teed, ja öösel tulesambas, andes neile valgust. 
2Ms 13,21
Seepärast tuleb meil palju hoolsamini panna tähele seda,
mida me oleme kuulnud, et meid kõrvale ei uhutaks. Hb 2,1
Ela Jumala juhtimisel! Usalda Teda nii, et võid Tema käest
vastu võtta kõike, olgu see siis hea või halb. Ta on tõotanud
sinu eest hoolitseda. 
Urho Muroma
Ap 4,32-37; Mt 16,13-20
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20. Reede Siis tunnevad alandlikud aina rõõmu Issandas
ja kõige vaesemad inimesed hõiskavad Iisraeli Pühas.

Js 29,19
Variserid ütlesid tema jüngritele: “Miks teie õpetaja
sööb koos tölnerite ja patustega?” 
Mt 9,11
Uskmatuist saavad usukuulutajad, kadunud päästetakse,
jõuetud muutuvad jõulisteks. Maise öö kohal helendab helesinine hommik. See on ülestõusnud Issanda ja Tema koguduse saladus. 
Joosep Tammo
Jk 2,5-13; Mt 16,21-28
21. Laupäev Jumal ütles Jaakobile: “Mina olen Jumal,
sinu isa Jumal. Mina lähen koos sinuga Egiptusesse ja
ma toon sind sealt tagasi.” 
1Ms 46,3.4
Seepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud
põlved ja õgvendage teerajad oma jalgadele.

Hb 12,12–13
Sina jätka rõõmsa südamega usuteed. Küll Jumal tasub sulle
sinu ustavust mööda ja täidab kõik oma tõotused.

Harri Haamer
Jd 1,2.20-25; Mt 17,1-13
14. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu. 
Ps 103,2
Rm 8,14-17; Lk 17,11-19; Ps 78,56-72
Jutlus: 1Ms 28,10–19a(19b–22)
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22. Pühapäev Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind!

Ps 25,5
Ainult üks on teie Juhataja – Kristus! 
Mt 23,10
Kui me oleme kantud ja juhitud elavast usust Jumalasse, siis
on meil kõigile erinevustele vaatamata üks soov ja ühine
palve. Selleks palveks – kõige tähtsamaks ja vajalikumaks
– on, et Jumal oleks meile armuline ja tuleks Jeesuses Kristuses meiega kaasa kõigile meie tundmatu tuleviku teedele.

Rudolf Kiviranna
23. Esmaspäev Kangelaste ammud murtakse katki, aga
komistajad vöötavad endid jõuga. 
1Sm 2,4
Paulus kirjutab: Kõiges me näitame endid Jumala abilistena: tõe sõnas, Jumala väes, õiguse relvadega paremas ja vasakus käes. 
2Kr 6,4.7
Me oleme Isa omad, kuid samas oleme jumalavaenuliku
maailma surve all. Sellest survest hoolimata on meie ülesanne kanda Jumala au kannatavasse maailma. Joosep Tammo
5Ms 26,1-11; Mt 17,14-21
24. Teisipäev Ja ma annan neile südame mõistmiseks, et
mina olen Issand. 
Jr 24,7
See, kes meid koos teiega on kinnitanud Kristusesse ja
kes meid on võidnud, on Jumal, kes on meid ka pitseriga
kinnitanud ning meile andnud käsirahaks Vaimu südamesse. 
2Kr 1,21–22

– 131 –

September

September

Ärka, süda, vaim ja mõte, talveune tuimusest; tõuse surmast
valge ette uue elu hiilguses! Vaim sind kutsub valgusele,
elumere kallastele, et seal õnnetäiuses süda hingaks Jeesuses. 
KLPR 137:1. Aksel Kallas
Gl 5,22-26; Mt 17,22-27
25. Kolmapäev Õiglust, ainult õiglust nõua taga, et sa
jääksid elama. 
5Ms 16,20
Kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule ega lase end
kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud ja mida on kuulutatud kogu loodule taeva
all. 
Kl 1,23
Jätta maha kurjus ja teha head ei ole meie jaoks karm kohustus, vaid vabadus ja arm, mille Kristus meile kingib.

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
Fm 1,1-16(17-22) Mt 18,1-14
26. Neljapäev Issanda kartuses on tugeva lootus.

Õp 14,26
Ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatut.

2Tm 1,12
Kui mind vaevab raske mure, mulle meelde tuleta, et Sa kutsud enda juurde neid, kes käivad koormaga. Jeesus, mulle
julgust anna sõnale kõik lootus panna: “Kes siin külvab silmavees, lõigata saab hõisates!”

KLPR 340:1. Johannes Neuherz
1Aj 29,9-18; Mt 18,15-20
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27. Reede On ju seegi Jumala and igale inimesele, et ta
võib süüa ja juua ning nautida head. 
Kg 3,13
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. 
Mt 6,11
Tänu Sulle, taeva Looja, tänu iga päeva eest! Tänu, õnnistuse tooja, tänu meie leiva eest! Tänu, hingele mis andnud,
tänu, mis veel varaks pandud! Tänu kalli rahu eest, täname
Sind südamest! 
KLPR 424. Hendrik Adamson
Jh 13,31-35; Mt 18,21-35
28. Laupäev Heida Issanda peale oma koorem, ja tema
hoolitseb sinu eest. 
Ps 55,23
Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga.

Hb 10,35
Tõstkem siis pea, ajagem selg sirgu! Maiste ähvarduste ees
kapituleerumine ei aita kedagi. Kui me ei unusta oma pilku
pööramast taeva poole, ei jäta nähtamatu taevas meid iial
maha. 
Arne Hiob
2Ts 2,13-17; Mt 19,1-12
15. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie
eest. 
1Pt 5,7
Ilm 12,7-12; Lk 10,17-20;
Jutlus: 1Pt 5,5b–11
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MIHKLIPÄEV
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad.

Ps 34,8
1Pt 5,5b-12; Mt 6,25-34; Ps 40
Jutlus: Lk 10,17–20
29. Pühapäev Ei kuningas saa võitu suure sõjaväega, ei
pääse kangelane suure rammu abil. 
Ps 33,16
Kui nüüd Heroodes oli surnud, vaata, siis ilmus Issanda ingel Egiptuses viibivale Joosepile unenäos ja ütles:
“Tõuse üles, võta laps ja tema ema ning mine Iisraelimaale, sest need, kes püüdsid last tappa, on surnud!”

Mt 2,19–20
Mu abi tuleb Isa käest, kes taeva, maa lõi suurest väest, kes
hoiab meid ja kaitseb veel, kel kõige vastu armumeel.

KLPR 356:2. Cornelius Becker
30. Esmaspäev Pane sina mu pisarad oma lähkrisse; eks
need ole su raamatus? 
Ps 56,9
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse
Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses. 
2Kr 1,3–4
Avagem süda ja elu Temale, kes on auline Võitja surma võimuse üle. Meidki kutsutakse olema elava lootuse inimesed
Jeesuse Kristuse ülestõusmise tõttu surnuist.

Rudolf Kiviranna
1Ms 16,6b-14; Mt 19,13-15
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OKTOOBER
kuu loosung:

Kui sul palju on, siis anna sellest rohkesti almuseid! Kui sul vähe on, siis ära karda anda almuseid sellest vähesestki! 
Tb 4,8
1. Teisipäev Jumala peale ma loodan, ei ma karda; mida
võibki mulle teha inimene? 
Ps 56,12
Paulus kirjutab: Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb
mind vägevaks. 
Fl 4,13
Hirmuga kaasneb lootusetus ja masendus. Kuidas on seesuguses seisundis võimalik kuulutada evangeeliumi, mis on
rõõmusõnum? Vaimuliku töö tegijale on kõige tähtsam olla
igal päeval ühenduses Issandaga ja teda usaldada. Ta ei saa
olla ainult pühapäevakülaline. 
Eenok Haamer
2Ms 23,20-25(26-27) Mt 19,16-30
2. Kolmapäev Kui Iiobi kolm sõpra kuulsid kogu sellest
õnnetusest, mis teda oli tabanud, siis tulid nad ja istusid
maas ühes temaga seitse päeva ja seitse ööd, ja ükski ei
rääkinud temaga sõnagi, sest nad nägid, et ta valu oli
väga suur. 
Ii 2,11.13
Armastus talub kõike. 
1Kr 13,7
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Issand Jeesus Kristus, Sina ise oled meile juhatanud teed
tõelise, meie elu mõjutava usu poole. See on igapäevase
abivalmi ligimesearmastuse tee. Juhata meid edasi sellel
teel Sinu poole. 
Karl Rahner
Mt 18,10–14; Mt 20,1–16

Ma olen usus kindel, tugev, sest abimees mul Issand on, kes
on maailma võitja, vägev ja kelle käes me eluõnn. Ma Tema
ette kummardan ja Teda kindlalt usaldan.

KLPR 366:1. Aleksander Hinno
Ilm 22,6-10; Mt 21,1-11

3. Neljapäev Taeva Jumal püstitab kuningriigi, mis jääb
igavesti hävitamatuks. 
Tn 2,44
Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Mt 6,13
Saada mind ikka tasasel teel! Hoia, kui eksida tahab mu
meel! Aita, et ikka paremaks saan, Sinule ustavaks lapseks
siin jään! Sind palun ma: Jumal, kuule mind Sa!

KLPR 318:3. Georg Kiviste
Ap 12,1-11; Mt 20,17-28

16. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi
kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 
2Tm 1,10
2Kr 9,6-15; Mk 8,1-9; Ps 104
Jutlus: Lk 7,11–16

4. Reede Issand! Ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks
jõuetut aidata tugeva vastu! 
2Aj 14,10
Paulus kirjutab: Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale.

2Kr 12,9
Võtan vastu, mis tuleb, palun vaid, et mulle antaks selleks
vajalikke võimeid. 
Edith Stein
Ap 27,16-25; Mt 20,29-34
5. Laupäev Jumal ütleb: Minu nõu läheb korda ja ma
teen kõik, mis ma tahan. 
Js 46,10
Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad
viimasteks. 
Mt 20,16
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6. Pühapäev Selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks,
kui oli esimesel, ütleb vägede Issand, ja selles paigas ma
annan rahu, ütleb vägede Issand. 
Hg 2,9
Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud
minult, seda tehke, ning rahu Jumal on siis teiega.

Fl 4,9
Uut vaimu meile, Issand, anna ja uuenda me südamed. Meid
valgusriiki armust kanna, meil näita õiget elu teed! Su juures armu, rahu palju, kes oled päike, kilp ja kalju. 

KLPR 231:2. Valdeko Saksen
7. Esmaspäev Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu
päästja. 
2Sm 22,2
Tema päästis meid sellest määratu suurest surmast ja
päästab veelgi – tema, kelle peale me loodame. 2Kr 1,10
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Sina ja mina võime mulda variseda, aga mis sellest. Kristus
ei varise. Tema oli mullas ja tõusis sealt, et meie ei kardaks
elu ega surma. Tema on kindel ja Temale võime toetuda,
hoolimata aegadest ja oludest. 
Osvald Tärk
Rm 6,18-23; Mt 21,12-17

Issand, Sina oled juurdepääs inimeste juurde, keda me ei
näe ega tunne. Me mõtleme kõigi üksildaste ja haigete, eksinute ja segaduses olijate peale ning palume kõigile Sinu
Püha Vaimu kaudu armastust ja tarkust. 
Karl Barth
Fl 1,19-26; Mt 21,28-32

8. Teisipäev Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle
ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. Ps 34,5
Jeesus ütleb: Või milline naine, kellel on kümme drahmi
ja kui ta ühe drahmi on ära kaotanud, ei läida lampi ega
pühi maja ega otsi hoolega, kuni ta selle leiab?  Lk 15,8
Olen Sinu põlisomand elades ja surreski. Helde Jeesus, jää
mu juurde igas paigas, alati. 
Laine Villenthal
Js 38,9-20; Mt 21,18-22

11. Reede Häda neile, kes otsivad tuge hobustest ning
loodavad sõjavankrite peale, sellepärast et neid on palju, ja ei küsi nõu Issandalt! 
Js 31,1
Meie kõlblikkus tuleb Jumalalt. 
2Kr 3,5
Sul õiget rada näitab Ta, kus sinu jalg ei komista; Ta peale
looda iga tund, Ta valvas silm ei tunne und.

KLPR 356:3. Cornelius Becker
Ilm 2,8-11; Mt 21,33-46

9. Kolmapäev Ja me võtame kätte ning läheme üles Peetelisse ja teeme sinna altari Jumalale, kes mind kuulis mu
ahastuse ajal ja oli minuga teel, mida käisin.  1Ms 35,3
Tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. 
Ef 5,20
Jumala lapse ülistav ja tänulik süda täidetakse armastuse ja
Püha Vaimu osadusega. Siis muutub kõrb rikkalikuks allikate maaks. 
Urho Muroma
Ap 9,36-42; Mt 21,23-27
10. Neljapäev Mina parandan nende taganemise, ma armastan neid oma heast tahtest. 
Ho 14,5
Halastage nende peale, kes kahtlevad. 
Jd 22

12. Laupäev Ülevam kui paljude vete kohin, ülevam kui
mere lained on Issand ülal kõrgel. 
Ps 93,4
Jeesus ütles jüngritele: “Kus on teie usk?” Aga nemad
lõid kartma ja imestasid, öeldes üksteisele: “Kes küll
tema on, et ta käsutab ka tuuli ja vett ning need kuulavad tema sõna?” 
Lk 8,25
Teda, kes on igavene, ei tohi me unustada oma elusaginas. Temale tuleb alati ja ainsana omistada jumalikku au, sellal kui
maistele autoriteetidele kuulub maine austus. Selleks ongi vaja,
et me oma mõtteid ja palveid pööraksime lakkamatult Jumala
poole, kellel ainsana on surematus. Sedasama surematust pakub ta Jeesuse Kristuse kaudu kõigile, kes usuvad. Arne Hiob
Rm 4,18-25; Mt 22,1-14
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LÕIKUSTÄNUPÜHA
Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa
omal ajal. 
Ps 145,15
Rm 10,9-17(18); Mt 15,21-28; Ps 25
Jutlus: Js 58,7–12
13. Pühapäev Jumal annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. 
Tn 2,21
Ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne,
leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu,
teeskluseta. 
Jk 3,17
Mitte teadmiste hulk ja vaidlusosavus pole ristiinimest
kandnud sajandite tohutus vaimude võitluses, vaid Isa
Vaim, kes annab meile tarkuse tunnistada kas rääkides või
vaikides oma kõrgest paleusest, mida tahame teostada keset
seda tigedat ja uskmatut sugupõlve. 
Harri Haamer
14. Esmaspäev Ma vabastan teid kõigist teie rüvedusist.

Hs 36,29
Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on
Kristuses Jeesuses. 
Rm 8,1
Puhtust eluviisides, sõnades ning tegudes igatsetakse. Ühiskonnas on sageli sellest suur puudus. Puhtust tuli tooma
Jeesus ja selle edasijagajaiks peaksid olema vähemalt need,
kes temast sõnumit kuulutavad. Oluline on puhtus füüsilises
ja vaimses mõttes. 
Eenok Haamer
Hb 11,1-7(8-10) Mt 22,15-22

– 140 –

15. Teisipäev Issand ütleb: Ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks ilmamaa ääreni.

Js 49,6
Jumal on Kristuse ülendanud ja annetanud talle nime,
mis on üle iga nime. 
Fl 2,9
Nüüd meil paistab püha päike, juhatab meid elule, kosutab
meid taeva läige siis kui ära nõrkeme. Kiitust laulan, Issand,
Sulle, et Sa valgust saatnud mulle! KLPR 57:5. Johann Rist
Jk 1,1-6(7-11)12-13; Mt 22,23-33
16. Kolmapäev Kuid tema ütles neile: “Ärge mind viivitage, sest Issand on lasknud mu teekonna korda minna.
Saatke mind teele, et saaksin minna oma isanda juurde!” 
1Ms 24,56
Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi,
tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: “Järgne mulle!”
Ja Matteus tõusis ning järgnes talle. 
Mt 9,9
Issand, mõni otsib Sind kaua ja leiab viimaks. Mõni aga
kohtab Sind endalegi ootamatult. Kuidas see iganes on, aita
meid, et paneksime Su kutset tähele, võtaksime seda täie
tõsidusega ning järgneksime Sulle teel, mis viib valgusesse!

Marcus Hermen
Lk 7,1–10; Mt 22,34–46
17. Neljapäev Kui te maaomandi oma ligimesele müüte
või oma ligimeselt ostate, siis ärge üksteist tüssake!

3Ms 25,14
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Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja Prohvetid.

Mt 7,12
Leib, mida sa näljasele jagad, võib tema elu vaid ühe päeva
võrra pikendada, ent viis, kuidas sa seda jagad, võib temale
saada igavese õndsuse toojaks. 
Vincent von Paul
Ap 5,34-42; Mt 23,1-12
18. Reede Kes taotleb õiglust ja headust, leiab elu, õiguse
ja au. 
Õp 21,21
Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja
rahu ja rõõm Pühas Vaimus. 
Rm 14,17
Nagu päike mullapinnast kutsub õisi särama, nõnda, Issand,
inimrinnast vaimseid jõude ärata, et ka meie töös ja võidus
paistab tõde, arm ja õiglus – siis on Sinu kevade ehtinud me
elutee! 
KLPR 393:3. Hugo Voldemar Pärno
Hb 12,1-3; Mt 23,13-28
19. Laupäev Tõuse, Issand, ärgu inimene suurustlegu.

Ps 9,20
Jeesus palvetab: Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. 
Jh 17,15
Suur on kurja vaimu võimus, meie vastu sõdib ta. Sina,
Jeesus, oled ainus, kes võib teda väärata. Sinu riik on meie
au, Sinu sõna meie nõu, kuigi saatan eksitada püüab meid ja
hukka saata. KLPR 162:2. Henriette Catharine von Gersdorf
Mt 14,22–33; Mt 23,29–39
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18. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat,
armastagu ka oma venda. 
1Jh 4,21
Ef 5,15-20; Mk 10,17-27; Ps 16
Jutlus: Jk 2,14–26
20. Pühapäev Ma teen oma rahvaga igavese lepingu, et
ma ei loobu tegemast neile head. 
Jr 32,40
Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest ega pingutusest,
vaid Jumalast, kes halastab. 
Rm 9,16
Kui Sina, Issand, minust hoolid, siis on mul osadus armastuse allikaga ja ma võin sealt ammutada, kartmata, et see
tühjaks saab. 
Toomas Paul
21. Esmaspäev Häda karjastele, kes karjatavad iseendid!
Kas karjased ei peaks karjatama lambaid? 
Hs 34,2
Ärgu ükski pidagu silmas ainult oma, vaid ka teiste
kasu. 
Fl 2,4
Issand on seesama eile, täna ja igavesti. Ta ei salli jumalateenistust, kus puudub meeleparandus. Sellepärast parandagem meelt! 
Joosep Tammo
Mt 6,1-4; Tb 1,1-9 (1-10) Ii 1,1-22
22. Teisipäev Siis ütles Eelija kogu rahvale: “Astuge minu
juurde!” Ja kogu rahvas astus tema juurde. Siis parandas ta Issanda altari, mis oli maha kistud.  1Kn 18,30
Taotlegem seda, mida on vaja rahuks ja üksteise ülesehitamiseks! 
Rm 14,19
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Oktoober

Rahu tugi ja kõige ülesehitamise vägi on üksmeel. Üksmeel
teeb tugevaks. 
Jakob Hurt
Mk 3,31-35; Tb 1,10-22 (11-25) Ii 2,1-10
23. Kolmapäev Sina pöördu tagasi oma telki, hoia osadust ja õigust ja oota alati oma Jumalat! 
Ho 12,7
Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus
ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud
ja suudab päästa teie hinge. 
Jk 1,21
On inimesi, kes usuvad, et kui nad oma vigu on tunnistanud,
ei pea nad neist enam vabanema. Kuid kes saab tunda Jumala andestust, ei korda vana, vaid alustab uut.

Marie von Ebner-Eschenbach
Ül 8,4–7; Tb 2,1–10 (1–18); Ii 2,11–3,26
24. Neljapäev Sa lasksid inimesi sõita meie pea peal, me
sattusime tulle ja vette. Kuid sina viisid meid välja küllusesse. 
Ps 66,12
Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma –
meie usk. 
1Jh 5,4
Miks on vaja krobelist teed meie ellu? Eks ikka selleks, et
lihvida siledaks meie hingi. Jah, see teeb meile haiget, kui
miski meid riivab ja kriibib. Kuid sile tee jätab meid endid
krobeliseks. 
Arne Hiob
Gl 5,13–18; Tb 2,11–3,6 (2,19–3,6); Ii 4,1–21

– 144 –

25. Reede Jumal müristab oma häälega imepärasel viisil,
ta teeb suuri tegusid, mida meie ei mõista. 
Ii 37,5
Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu
kirkus igavesti! Aamen. 
Rm 11,36
Ma tean, et mul ei ole õigust millegi peale ja et ma ei ole
midagi ära teeninud. Kõik on kingitus.  Fanny de Sivers
Rm (14,20b–15,1)15,2–6; Tb 3,7–17 (7–25); Ii 5,1–27
26. Laupäev Sina oled Issandale, oma Jumalale pühitsetud
rahvas ja sind on Issand välja valinud, et sa oleksid temale
omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on! 5Ms 14,2
Jumal on üksainus ja tema teeb usu läbi õigeks nii ümberlõigatu kui ümberlõikamatu. 
Rm 3,30
Ainult üks mu elu uueks muudab, Kolgatal kes suri minu
eest. Tema veres pühitsetult suudan käia puhtalt rasket ristiteed. 
Laine Villenthal
Mt 5,17-24; Tb 4,1-21 (1-22) Ii 6,1-30
19. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind,
siis ma saan abi. 
Jr 17,14
Jk 5,13-16; Mk 2,1-12; Ps 22,1-22
Jutlus: Jh 5,1–16
27. Pühapäev Issand teeb vaeseks ja teeb rikkaks, tema
alandab, aga ülendab ka. 
1Sm 2,7
Me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse
elu avalduks meie ihus. 
2Kr 4,10
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Sinule, mu Issand Jumal, rajan oma lootuse. Sina oled mu
pelgupaik ja ma usaldan Sinu kätte kogu oma kurbuse ja
kartuse. Sina oled kõige hea lõppsiht ja tõotatud rõõmu algus. Juhata mind armu läbi oma kirkuse poole. 

Thomas Kempisest
28. Esmaspäev Oma libekeelsusega ta hukutab lepingurikkujaid, aga see rahvas, kes tunneb oma Jumalat, jääb
kindlaks ja tegutseb. 
Tn 11,32
Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid
tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.  Mt 5,16
Issand, anna mulle osa oma õigusest, et ma ei vaataks inimese peale, tema ameti, autoriteedi ega omandi peale, vaid
et ma suhtuksin igaühesse õiglaselt. Siis ma jään tõe lapseks
ja teenin tõe Kuningat. 
Johann Arndt
2Ms 15,22–27; Tb 5,1–17a (1–23); Ii 8,1–22
29. Teisipäev Need, kes austavad tühje ebajumalaid, hülgavad oma osaduse. 
Jn 2,9
Keegi ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab
teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat.

Mt 6,24
Praegu on õige aeg oma elu ümberhindamiseks. Praegune
ümberhindamine on meeleparandus, kuid hiljaks jäänud
ümberhindamine on meeleheide. Nõudkem Jumala riiki ja
tehkem seda kohe! 
Osvald Tärk
Lk 5,12-16; Tb 5,17b-23 (24-29) Ii 9,1-35
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30. Kolmapäev Meenutage tema tehtud imetegusid, tema
imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid. 
Ps 105,5
Jeesus käskis rahvahulkadel istuda rohule, võttis need
viis leiba ja kaks kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja
murdis ning andis leivad jüngrite kätte, jüngrid aga andsid need rahvale. Ja kõik sõid ja said kõhud täis. Ja ülejäänud palakesi korjati kaksteist korvitäit. Mt 14,19–20
Nii kui kotkas pojad matab tiiva alla hoolega, nõnda ka
mind Jumal katab kõikepidi armuga: Ta mind emaihus loonud, ihu, hinge andnud mul ja ka pärast toitu küll on mu
kätte rohkelt toonud. Aeg kõik asjad lõpetab, Jumal ikka armastab. 
KLPR 292:2. Paul Gerhardt
Lk 13,10-17; Tb 6,1-19 (1-23) Ii 11,1-20
USUPUHASTUSPÜHA
Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas – see on Jeesus Kristus. 
1Kr 3,11
Rm 3,21-28; Mt 5,1-10(11-12); Ii 12,1-25
Jutlus: 5Ms 6,4–9
31. Neljapäev Tänage Issandat, kuulutage tema nime,
tehke teatavaks rahvaste seas tema teod! 
Ps 105,1
Me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja
maailma Päästjaks. 
1Jh 4,14
Mina usun Jeesusesse Kristusesse, kelle tõttu ma tean, et
Jumal armastab mind. Ma usun, et Jumal soovib mulle elu,
mitte surma, rõõmu, mitte kurbust, julgust, mitte hirmu.

Hans Hartwig von Goessel
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kuu loosung:

Sest ma tean, et mu Lunastaja elab.  Ii 19,25

1. Reede Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur! 
Ps 25,11
Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste
andekssaamine tema armu rikkust mööda. 
Ef 1,7
Seal, kus Jeesus on meie eest ristil surnud, on õndsuse värav. 
Harri Haamer
Jr 17,13–17; Tb 8,10–21 (1–23); Ii 14,1–22
2. Laupäev Kes käib keelekandjana, reedab saladusi, aga
kes on ustava vaimuga, varjab neid. 
Õp 11,13
Hoia, mis su hoolde on usaldatud, pöördu ära labastest
tühijuttudest. 
1Tm 6,20
Issand, kuis mina, nii patune, kallis küll Sulle, et Sa, täis
armu, nüüd südame avasid mulle? Oh et mu meel, süda ja
mõte ja keel hoopis end annaksid Sulle!

KLPR 18:5. Gerhard Tersteegen
Ap 14,8–18; Tb 9,1–6 (1–12); Ii 19,1–29
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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, armastaksid osadust ja käiksid hoolsasti ühes oma Jumalaga. Mi 6,8
2Kr 3,3-6(7-9); Mk 10,2-9(10-12)13-16; Ps 19
Jutlus: 1Ms 8,18–22; 9,12–17
3. Pühapäev Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks
sinu kiidetavust. 
Ps 51,17
Apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist, ja suur arm oli nende kõikide peal.  Ap 4,33
Anna mulle armu, et oleksin Sinu usaldust väärt, minu Jumal ja Kuningas! 
Harri Haamer
4. Esmaspäev Aga Issanda heldus on igavesest igavesti
nendele, kes teda kardavad, ja tema õigus jääb laste lastele, neile, kes peavad tema lepingut. 
Ps 103,17–18
Ainult käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt. Fl 1,27
Issand laseb uhked ja ilmalikud kogudused puruneda. Ta
ehitab oma õige koguduse püsivatest, üksmeelsetest ja
alandlikest usklikest. Kas oleme Tema omade hulgas?

Osvald Tärk
2Ts 3,6–13; Tb 10,1–14 (1–13); Ii 31,1–40
5. Teisipäev Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal. 
Js 60,1
Jeesus ütleb: Mina olen tulnud valguseks maailma, et
ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse.  Jh 12,46
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Oh armuvalgus, valgusta mu südant, et ei eksiks ma, mind
hoidku Sinu sõna! Kui pean siit ilmast lahkuma, siis tule,
Jeesus, armuga, mind taeva linna kanna! Sinu peale süda
loodab, Sind ka ootab, tõttab Sulle, Koidutäht, oh paistab
mulle! 
KLPR 60:3. Michael Kongehl
Rm 13,1–7; Tb 11,1–19 (1–20); Ii 32,1–22
6. Kolmapäev Kõik rahvad, keda sa oled teinud, tulevad
kummardama su ette, Issand, ja annavad au sinu nimele. 
Ps 86,9
Seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.

Mt 24,14
Kõigeväeline Jumal, tule täna meie keskele ja täida meid enesega! Ütle igaühele: mina olen sinu lunastus!
Augustinus
Ef 5,25–32; Tb 12,1–22; Ii 38,1–11; 40,1–5
7. Neljapäev Me oleme võõrad su ees ja majalised, nõnda
nagu kõik meie vanemad. Meie päevad maa peal on otsekui vari ja lootust ei ole. 
1Aj 29,15
Jeesus ütleb: Minu Isa majas on palju eluasemeid.

Jh 14,2
Püha ja igavene Jumal, Sina oled loonud meid, et võiksime elada igavesti. Patu- ja surmajõud valitsevad kaduvas
maailmas, kuid Sinu Poeg Jeesus Kristus on toonud igaviku
neile, kes usuvad. Temas juhatad Sa meid jääva elu rajale.

Ove Sander
1Kr 14,26–33; Tb 13,1–8; Ii 40,6–41,3; 42,1–6
– 150 –

8. Reede Iisraeli lapsed ütlesid Saamuelile: “Ära lakka
kisendamast meie pärast Issanda, meie Jumala poole, et
ta meid päästaks.” 
1Sm 7,8
Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. 
Jk 5,16
Kõigeväeline Jumal, kingi mulle süda, mis julgeb Sind kohata, süda, mis on valmis meeleparandusele ja kahetsusele.
Tule meie juurde kannatuste ja valuga, kui õnnes ja rahus
oleme Sulle selja pööranud. Tule meie juurde, sest me ise ei
jõua Sinu juurde tulla. Tule ja ära jäta meid üksi!

Ernst Lootsma
Jh 18,28–32; Tb 13,9–18 (9–22); Ii 42,7–9
9. Laupäev Kes on juhatanud Issanda Vaimu või teda
õpetanud tema nõuandjana? 
Js 40,13
Me ei või arvata, et jumalus on kulla või hõbeda või kivi
sarnane või nagu inimeste oskuse ja kujutluse loodud.

Ap 17,29
On sul säärane süda, mis suudab Jumalalt loota ainult head
ja seda eriti hädades ja puudustes, ning seejuures kõigele
käega lööb, mis pole Jumalast, siis ongi sul see ainus õige
Jumal. Sõltub su süda aga millestki muust, mis sind rohkem
hea ja abiga lohutab kui Jumal, ja sa Jumala juurde ei kipu,
vaid Tema eest põgened, kuigi su käsi hästi käib, siis on sul
ainult ebajumal. 
Martin Luther
Õp 3,1–8; Tb 14,1–15 (1–17); Ii 42,10–17
.
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3. PÜHAPÄEV ENNE UUT KIRIKUAASTAT
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!

2Kr 6,2
Rm 8,18-25; Lk 17,20-24(25-30) Ps 22,23-32
Jutlus: Lk 6,27–38
Kui Issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilmaaegu.

Ps 127,1
Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. 
1Kr 3,7
Oh hoia oma linna, mis Sina ehitand, mis vere väega Sina ka
oled lunastand! Su kirik seisma jäägu, kui kuri peale käib,
Su vägi valliks olgu, siis võidu saada võib! 

KLPR 188:3. Andreas Gryphtius
11. Esmaspäev Kui te ei kuula Issanda häält ja tõrgute
Issanda käsu vastu, siis on Issanda käsi teie vastu, nõnda
nagu ta oli teie vanemate vastu. 
1Sm 12,15
Teie kuulekus on ju kõigile saanud teatavaks. Seepärast
olen ma teie üle rõõmus, ent ma tahaksin, et te oleksite targad heale, aga jääksite puutumatuks kurjast.  Rm 16,19
Et rõõm saaks kogu rahvale, selleks peab igaühes meist
käima alaline võitlus selle vastu, mis rüvetab hinge ja toob
kaasinimesele kannatusi. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
1Pt 4,7–11; Na 1,1–14
12. Teisipäev Vaata, mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest. 
Hs 34,11
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Rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole karjast.

Mt 9,36
Surmani mul, Jeesus, olgu meeles minu süü ja Sinu arm!
Kui ma olin läinud eksiteele ja mu hinge täitis hirm, siis
Sa hoolsalt otsisid mu üles ja mind kandsid koju oma süles
ning mu omaks ostsid Sa kalli verehinnaga.

KLPR 80:3. Albert Knapp
Jr 18,1–10; Na 2,1–14
13. Kolmapäev Tema on suur ilmamaa ääreni.  Mi 5,3
Jeesuses Kristuses elab kogu jumalik täius ihulikult, ja
teie olete saanud osa tema täiusest, kes on iga valitsuse
ja meelevalla pea. 
Kl 2,9–10
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
Hb 13,1–9b; Na 3,1–19
13. november 1741 – kõik vennastekogudused austavad
Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat
14. Neljapäev Oh Issand, aita nüüd! Oh Issand, lase hästi
korda minna! 
Ps 118,25
Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite
tema hea nõu kohaselt. 
Fl 2,13
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Mis tähendus on lõppeks sõnal ohver? Või isegi sõnal and?
See, kel pole midagi, ei saa midagi anda. And on Jumala
oma – Jumalale. 
Dag Hammarskjöld
1Jh 2,18-26(27-29) Ob 1-21
15. Reede Kus on palju sõnu, seal ei puudu üleastumine,
aga kes talitseb oma huuli, on mõistlik. 
Õp 10,19
Keelega me õnnistame Issandat ja Isa, ja sellesamaga
me neame inimesi, kes on sündinud Jumala sarnasteks.
Ühest ja samast suust tuleb õnnistamine ja needmine.
Nii ei tohi olla, mu vennad. 
Jk 3,9–10
Me tarvitame oma päevi lobisemiseks. Nagu ununev kõne
mööduvad meie päevad pidevas rahutuses. Jumal, mõtle
meie vaevale ja viletsusele ja pööra meilt oma viha.

Jakob Böhme
2Kr 6,1-10; Mt 24,1-14
16. Laupäev Issand mõistab kohut maailma äärtele,
Tema annab rammu oma kuningale. 
1Sm 2,10
Kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad. Mt 
25,31–32
Jumalal ei ole vaja oma au kaitsta. See on nii suur!

Peep Audova
Mk 13,1–8; Mt 24,15–28
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EELVIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS
Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees.

2Kr 5,10
Rm 14,(1-6)7-13; Mt 25,31-46; Ps 115
Jutlus: Ii 14,1–6(7–12)13(14)15–17
17. Pühapäev Iisraeli lapsed kisendasid Issanda poole,
öeldes: “Me oleme sinu vastu pattu teinud, sest me oleme
maha jätnud oma Jumala.” 
Km 10,10
Tema on meid kiskunud välja pimeduse meelevallast ja
asetanud oma armsa Poja kuningriiki, kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine. 
Kl 1,13–14
Meie sügavamad probleemid pole välised, vaid sisemised.

Arne Hiob
18. Esmaspäev Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. 
Ps 139,5
Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? 
Rm 8,35
Sina, usklik, ei ole iialgi üksinda. Sa ei saa iialgi astuda tühja tuppa ega tühja kirikusse, sest Issanda Vaim on seal. Sa ei
saa iialgi käia üksildast teed, sest taevane kaaslane on sinuga. Sul ei ole vaja üksinda kanda oma koormat, sest taevas
pakub sulle oma abi. 
Osvald Tärk
Mt 7,21–27(28–29); Mt 24,29–31
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19. Teisipäev Nad võitlevad sinu vastu, aga nad ei saa
võimust su üle, sest mina olen sinuga, ütleb Issand, ja ma
päästan sinu. 
Jr 1,19
Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes. 
1Kr 4,20
Ma tahan Sulle, Issand, anda end kõige ihu, hingega. Ma
veeretan, mis ei või kanda, Su armu peale kartmata. Mu Jumal, Isa, saada mind, et risti allgi kiidan Sind!

KLPR 360:4. Salomo Franck
Jh 3,17-21; Mt 24,32-44
PAASTU- JA PALVEPÄEV
Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõimudele. 
Õp 14,34
Rm 2,1-11; Lk 13,(1-5)6-9; Mt 24,45-51
Jutlus: Rm 2,1–11
20. Kolmapäev Mu huuled hõiskavad, kui ma sulle lauldes
mängin, samuti mu hing, mille sa oled lunastanud. Ps 71,23
Julgustage üksteist, lauldes omavahel psalme, hümne ja
vaimulikke laule. 
Ef 5,19
Olen lõpmata tänulik, et mu isa oma Siberi vangipõlve
kannatusi ja oma läbielamisi Jumalaga selles ajas ei jätnud
rääkimata, kuigi teda ähvardati ja keelati. Ta ei saanud unustada ja maha salata, millist suurt head oli talle osaks saanud,
sest tema Jumal oli talle väga lähedal. 
Eenok Haamer
21. Neljapäev Vaata, mina olen Issand, kõige liha Jumal!
Ons mulle mõni asi võimatu? 
Jr 32,27
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Paulus kirjutab: Sellele, kes teid võib kinnitada minu
evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt,
sellele, ainsale targale Jumalale, temale olgu kirkus igavesti Jeesuse Kristuse läbi. 
Rm 16,25.27
Kuna Jumala arm on meile nii suur, siis olgu au üksnes Temale, kelle käes on meie aeg ja kelle käes on meie viletsamatki tööd õnnistada. 
Harri Haamer
Lk 15,1–10; Mt 25,1–13
22. Reede Lind on enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad: sinu altarid, Issand
Sebaot, mu kuningas ja mu Jumal. 
Ps 84,4
Jeesus ütleb: kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal
olen mina nende keskel. 
Mt 18,20
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
Hb 13,17-21; Mt 25,14-30
23. Laupäev Issand on mu karjane, mul pole millestki
puudust. 
Ps 23,1
Paulus kirjutab: Kõiges me näitame end Jumala abilistena: suures kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes, kui kurvad, aga ikka rõõmsad; kui vaesed, kes
siiski paljusid rikkaks teevad; kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik. 
2Kr 6,4.10
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Kes usub Kristusesse, peab tajuma rikkust vaesuse taga, elu
surma taga. 
Martin Luther
Ilm 20,11-15; Mt 25,31-46
SURNUTEMÄLESTUSPÜHA
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu. 
Ilm 21,1-7; Mt 25,1-13; Ps 126
Jutlus: Mt 25,1–13

Lk 12,35

24. Pühapäev Valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt. 
Ps 97,11
Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. 
Mt 5,4
Ehk olgu pilves elutaevas tihti, sa sellepärast ära karda ühti.
Küll Jumal neid, kes Teda armastavad truu käega saadab ja
teeb terveks haavad. Ja kuigi pole ilmas ilu oota, Ta peale
tohid igal ajal loota. 
Jaan Bergmann
25. Esmaspäev Ja Jumal ütles Aabrahamile: “Ja sina
pead mu lepingut pidama, sina ja su sugu pärast sind
põlvest põlve.” 
1Ms 17,9
Jumal on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut.

2Kr 3,6
Issand, ainult Püha Vaimu vägi, mis muudab inimese südame, saab teha Sinu seadused mulle igapäevaseks eluks.

Marcus Hermen
Hb 12,18–25; Js 40,1–11
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26. Teisipäev Sina annad mulle teada elu teeraja.

Ps 16,11
Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole.

Fl 3,13
Me ei saa muretsemisega oma elu pikendada, kuid usus
võime ulatuda kaugemale oma lühikesest eluteest, haarata
jumalalapse õigusega kinni sellest, mida meile pakutakse
igaveses elus. 
Henri Nouwen
1Pt 1,13–21; Js 40,12–25
27. Kolmapäev Olge pühad, sest mina, Issand, teie Jumal, olen püha. 
3Ms 19,2
Tema on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu, et
me oleksime otsekui uudsevili tema loodute seas. Jk 1,18
Isa, anna meile tarkus Sind tunda, taipu Sinust aru saada,
agarust Sind otsida, kannatlikkust Sind oodata, silmad, mis
Sind näevad, süda, mis Sinust mõtleb ja elu, mis kuulutab
Sinust meie Issanda Jeesuse Kristuse väes. 
Ambrosius
1Kr 3,9–15; Js 40,26–31
28. Neljapäev Pöördu, Issand, minu poole, vabasta mu
hing, päästa mind oma helduse pärast! 
Ps 6,5
Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande
oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab
head neile, kes teda paluvad! 
Mt 7,11
Olen Sinu põlisomand elades ja surreski, helde Jeesus, jää
mu juurde igas paigas, alati! 
Laine Villenthal
1Ts 5,9–15; Js 41,1–7
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29. Reede Otsekui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad.  Ps 103,13
Jeesus ütleb: Ent ma ütlen teile, et paljud tulevad idast
ja läänest ja istuvad lauas Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga taevariigis. 
Mt 8,11
Oleme tulnud igaüks oma käänuliselt teelt ja ometigi seisame täna Sinu ees. Tänu Sulle, et kirjeldamatult suures ja
kirevas inimkonna voos oled Sa mindki märganud, minugi
juurde kummardunud – ja juhatad ustavalt oma rahva osadusse. 
Marcus Hermen
Hb 13,10–16; Js 41,8–13
30. Laupäev Siis sa tead, et mina olen Issand, ei jää häbisse need, kes mind ootavad. 
Js 49,23
Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad
palves. 
Rm 12,12
Sa vajad palvet, et rahu saaks tulla su hinge. Palu seni, kuni
rahu pärale jõuab. Läbematu palvetaja ei pruugi rahuni jõuda.

Eenok Haamer
Ilm 21,10–14.21–27; Js 41,14–20

DETSEMBER
kuu loosung:

Kes käib pimeduses ja kel puudub valgusekuma, see lootku Issanda nime peale ja toetugu oma Jumalale.

Js 50,10
1. ADVENDIPÜHAPÄEV. KIRIKUAASTA ALGUS
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.  Sk 9,9
Rm 13,8-12; Mt 21,1-11; Ps 117
Jutlus: Rm 13,8–12
Kes ei peaks sind kartma, rahvaste kuningas? Tõesti,
seda sa väärid. 
Jr 10,7
Rahu Jumal varustagu teid kõige heaga tegema tema
tahtmist ja saatku korda teie sees seda, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi.  Hb 13,20.21
Pühadus on võit, mitte kohustus, igapäevane heaolu, mis on
omandatud Kristuse verega.

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
1. detsember – Uue kirikuaasta algus
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2. Esmaspäev Ära karda ja ära kohku! 
Jos 8,1
Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab
kartuse välja. 
1Jh 4,18
Ka sel, kes risti kannab, kel mure, kurvastus, me Jeesus rõõmu annab, et lõpeb ahastus. Ka kõige nõdremat Sa julgustama tõttad ja kinnitama ruttad, kui keegi rammuta.

KLPR 74:4. Johan Caspar Schade
1Pt 1,(8–9)10–13; Js 42,1–9
3. Teisipäev Aita meid, Issand, meie Jumal, sest me toetume sinule. 
2Aj 14,10
Igaüks, kes palub, see saab ja kes otsib, see leiab, ja kes
koputab, sellele avatakse. 
Mt 7,8
Me saame abi, kui lapselikus usalduses tuleme elava Jumala
juurde ja ütleme Talle: “Üksainus sõna Sinu suust võib meid
aidata!” Ja siis sünnivad imed meie elus. 
Harri Haamer
Hb 10,32–39; Js 43,1–7
4. Kolmapäev Issand ütles: Ma kaitsen seda linna, et seda
päästa iseenese pärast. 
2Kn 19,34
Nüüd oli kogudusel tervel Juuda-, Galilea- ja Samaariamaal rahu end üles ehitada ja käia Issanda kartuses, ja
see üha kasvas Püha Vaimu julgustusel. 
Ap 9,31
Kui meie Jumal meiega ja annab abi maale, Ta najale võib
toetuda ja loota Tema peale; sest lõppegu kõik kartus siin,
me Jumal meie kindel linn, Tal au ja kiitus olgu!

KLPR 464:6. Martin Lipp
Kl 1,9–14; Js 43,8–13
– 162 –

5. Neljapäev Issand läks mööda, ja tugev ning võimas
tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Issanda ees. Aga Issandat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli
maavärisemine, aga Issandat ei olnud maavärisemises.
Ja maavärisemise järel tuli tuli, aga Issandat ei olnud tules. Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin.  1Kn 19,11–12
Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda
vaimus ja tões kummardama. 
Jh 4,24
Ka meie, Jeesus, tervitame Sind jälle Sinu tulemise teel.
Sind tões ja vaimus kummardame, aukartust täis on meie
mõte, meel: Sa oled meie Kuningas ja pea, Sa oled helde,
armuline, hea. 
KLPR 85:2. Georg Kiviste
1Ts 5,(1–3)4–8; Js 43,14–21
6. Reede Tänu olgu Issandale! Päevast päeva kannab
meie koormat Jumal. 
Ps 68,20
Me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. 
Rm 8,28
Kui vaatad tagasi ja mõistad, mida head on Jumal sulle teinud, siis peaksid julgema ka edasi minna. Jumal on ikka
seesama. 
Eenok Haamer
Hs 37,24–28; Js 43,22–28
7. Laupäev Läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind su hoonetesse. 
Ps 43,3
See on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile: Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pimedust. 
1Jh 1,5
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Jeesus on ka täna meie keskel. Täna on need võimalused
veel meie kasutada: tulla Jumala Valgusesse, avada oma
süda sellele Valgusele. Ja uskuda sellesse Valgusesse, et me
võiksime saada valguselasteks. 
Joel Luhamets
Ha 2,1–4; Js 44,1–8
2. ADVENDIPÜHAPÄEV
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb.

Lk 21,28
Jk 5,7-8(9-11); Lk 21,25-33; Ps 80
Jutlus: Lk 21,25–33
8. Pühapäev Sa oled otsekui kastetud rohuaed, veelätte
sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust.  Js 58,11
Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad
elava vee jõed. 
Jh 7,38
Mind armuallikast oh võta ikka joota! Siis õiget elu võin Su
armu veest ma loota. Sa selge allikas, mind jooda heldesti,
et ma Sind järgides veel elan õndsasti. 

KLPR 271:4. Christian Knorr von Rosenroth

Jumal ei nõua, et sa ligimest mõistaksid, sest seda sa ei suuda;
Ta nõuab, et sa teda hukka ei mõistaks, sest seda sa suudad.

Teedy Tüür
Js 25,1–8; Js 44,21–28
10. Teisipäev Jumal ütles Moosesele: “Kogu see rahvas,
kelle keskel sa oled, saab näha Issanda tegu.”2Ms 34,10
Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning
tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas. 
Mt 4,23
Vahel on tarvis suurt pimedust, et näha Jumala armu tähti
nii selgesti, et meie rahutu ja kangekaelne süda neid suudab
lugeda ja mõista. Nii mõnigi kord peame jõudma kõigi oma
teede lõppu, et meile kirgastuks Jumala tee.

Rudolf Kiviranna
Js 26,7–12(13–15); Js 45,1–8

9. Esmaspäev Te ei tohi kohtus olla erapoolikud, te peate
kuulama niihästi väikest kui suurt; ärge kartke kedagi,
sest kohus on Jumala päralt! 
5Ms 1,17
Missuguse kohtuga te kohut mõistate, niisugusega mõistetakse teile kohut; ja missuguse mõõduga te mõõdate,
niisugusega mõõdetakse ka teile. 
Mt 7,1–2

11. Kolmapäev Noa leidis armu Issanda silmis.  1Ms 6,8
Nõnda nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu
Issandaks, nõnda käige temas, olles juurdunud ja ülesehitatud temas ning kinnitatud usus. 
Kl 2,6–7
Jeesus on valmis tulema igasse südamesse. Ja Ta tuleb tõesti, kui Temale vastu ei panda ega tagasi ei tõrjuta. Ei ole
ega saagi olla suuremat rikkust ega õnnistust inimesele, kui
Jeesus on saanud ta elu Issandaks ja Õnnistegijaks.

Albert Soosaar
Ilm 2,1–7; Js 45,9–17
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12. Neljapäev Hoia oma jalga, kui sa lähed Jumala kotta.
Kuulama minek on parem kui alpide ohvriand. Kg 4,17
Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad
arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. 
Mt 6,7
Meie tänu jõuab Sinuni armetute sõnadena. Mõnikord ei
suuda me üldse sõnu leida. Anna meile sellistel aegadel jõudu, et suudaksime hoida oma südant avatuna Sinu armastuse rikkusele ja kogeda vaikse tänulikkusega Sinu püsivat,
igavest kohalolu. Lepi meie südame sõnatute ohvritega, kui
meil pole tänamiseks sõnu. 
Paul Tillich
2Kr 5,1–10; Js 45,18–25
13. Reede Issand ei tõuka ära oma rahvast ega jäta maha
oma pärisosa. 
Ps 94,14
Meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat
– Issandat Jeesust Kristust. 
Fl 3,20
Jeesus minu eest on surnud, Tema surm mu kasu on! Õnnistust Ta mulle toonud, sest mu süda rõõmus on, kui ma ilmakära jätan, taeva rõõmu poole tõttan. Seal saan näha lõpmata
Isa, Poega, Vaimu ka.  KLPR 381:4. Johann Georg Albinus
Sk 2,14–17; Js 46,1–13
14. Laupäev Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast, sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla
hauda. 
Ps 30,4
Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses,
meie Issandas. 
Rm 6,23
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Imelised on kõik Jumala teod, mida Tema kogu maailmale ja oma lastele teeb! Kuhu iganes vaatame, seal näeme
ja tunneme Tema vägevat kätt, ja kõik Ta teod tunnistavad
Tema suurest armastusest inimlaste vastu. Aga siiski on Jumala tegudest kõige suurem see, et Ta meid, ärakadunud ja
hukkamõistetud patuseid, on lunastanud oma ainusündinud
Poja kalli verega. Raamatust “Vaimulikud leivapalukesed”
1Ts 4,13–18; Js 48,12–22
3. ADVENDIPÜHAPÄEV
Valmistage Issanda teed. Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt.

Js 40,3.10
1Kr 4,1-5; Lk 1,67-79; Ps 85
Jutlus: Lk 3,(1–2)3–14(15–17)18(19–20)
15. Pühapäev Minu süüteod on minust vägevamad, aga
meie üleastumised annad sina andeks. 
Ps 65,4
Sakarias ütles: “Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, sest sa lähed Issanda eel temale
teed valmistama, et anda tema rahvale pääste tunnetus
nende pattude andeksandmises meie Jumala südamliku
halastuse läbi, millega meile tuleb päikesetõus kõrgustest.” 
Lk 1,76–78
Ainult Sinu võrreldamatu armu pärast tahan ma ikka ja alati
paluda, et Sa mind täiesti enda poole pööraksid ega laseks
mitte millelgi takistada minu teed Sinu juurde.  Augustinus
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16. Esmaspäev Kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kui nad ka unustaksid, ei
unusta mina sind mitte. 
Js 49,15
Ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega
peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus,
ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie
Issandas. 
Rm 8,38–39
Issand Jumal, anna mulle jõudu kanda seda, mida Sina saadad. Ma usaldan Sinu armu ja annan oma elu täiesti Sinu
kätte. Tee minuga nii nagu on Sinu meele järele ja nagu on
hea minule. Kas ma elan või suren, olen mina Sinu juures ja
Sina oled minu juures. 
Dietrich Bonhoeffer
Ho 14,2–10; Js 49,1–6
17. Teisipäev Ma kihlan sind enesele igaveseks ajaks; ma
kihlan sind enesele õiguse ja kohtu pärast, armastuse ja
halastuse pärast. 
Ho 2,21
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
Kui sa leiad Jeesuse, siis oled leidnud elava Jumala, kes
sind, patust, armastab, sulle andestuse ja vabaduse kingib.
Kui sa Jeesuse juurde jääd, siis jääd sa ühtlasi ka elava Jumala juurde. Tema saab siis su Issandaks ja juhiks.

Albert Soosaar
Lk 1,26-38; Js 49,7-13
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18. Kolmapäev Ma annan sulle nõu oma silmaga sind
juhtides. 
Ps 32,8
Ingel ütles talle: “Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures.” 
Lk 1,30
Nii Jumal ennast alandab, et Looja ise lapseks saab, ei naise
ihu põlga Ta, et inimeseks sündida.

KLPR 8:4. Böömimaa vennad
2Kr 1,18–22; Js 49,14–26
19. Neljapäev Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust
tuleb mulle abi? Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on
teinud taeva ja maa. 
Ps 121,1–2
Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest
Issanda tulemine on lähedal. 
Jk 5,8
Kas Jumala usaldamise aeg on sul otsa saanud, sest kannatused tulid su ellu? Kas oled elu juhtimise enda kätte korjanud? Kuidas sa siis üldse toime tuled? Tee parandus, palu
usaldusvahekorra taastamise pärast. Issand ühendab sind
taas jõuallikaga. 
Eenok Haamer
Js 11,10–13; Js 50,4–11
20. Reede Ons mu käsi liiga lühike lunastamiseks või ei
ole mul jõudu päästmiseks? 
Js 50,2
Jumal valgustagu teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi
kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks. 
Ef 1,18–19
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Uskumine Jumalasse on arvestamine jumaliku reaalsusega
ja mitte selle maise elu reaalsusega. Uskumine Jumalasse
tähendab toetumist jumalikele tõotustele, mitte inimelu kogemustele. 
Joel Luhamets
Js 42,5–9; Js 51,1–8
21. Laupäev Ära ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi,
sest abimeest ei ole. 
Ps 22,12
Õed saatsid Jeesusele sõna: «Issand, vaata, see, keda sa
armastad, on haige.» 
Jh 11,3
Suures hädas õpime paluma suuri palveid.  Osvald Tärk
Ilm 3,7.8.10.11(12); Js 51,9–16
4. ADVENDIPÜHAPÄEV
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
Issand on ligidal! 
Fl 4,4–5
Fl 4,4-7; Lk 1,26-38(39-56) Ps 74
Jutlus: 2Kr 1,18–22
22. Pühapäev Ärgu olgu su süda kuri, kui sa vaesele vennale annad. 
5Ms 15,10
Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on
ligidal! 
Fl 4,5
Issand, ava meie silmad, et me taipaksime, mis inimestele
ihu ja hinge poolest valu teeb. Tugevda meie tahet, et me
inimeste valu ja kannatuste suhtes tuimaks ei jääks. Anna
meile usku oodata aega, mil Sa valu ja kannatuse võidad.

Jörg Zink
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23. Esmaspäev Ma puhastan nad kogu nende süüst, millega nad on pattu teinud minu vastu; ja ma annan neile
andeks. 
Jr 33,8
Ingel ütles Joosepile: “Maarja toob ilmale poja ning sina
paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva
nende pattudest.” 
Mt 1,21
Piibel ilmutab meile Jumalat, kes juba ammu enne seda, kui
inimesele pähegi tuli Tema poole pöörduda, kui inimene
eksles alles pimeduses ja patus, tõusis oma troonilt, jättis
kõrvale kogu oma hiilguse ja asus otsima inimest, kuni Ta
tema leidis. 
John Stott
Js 7,10–14; Js 51,17–52,6
JÕULUÕHTU
1Tm 3,16; Lk 2,1-10; Js 52,7-12
Jutlus: Sk 2,14–17
24. Teisipäev Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse
tulla! 
Ps 24,7
Ennäe inimest! 
Jh 19,5
Oh inimene, rõõmusta ja hõiska inglitega! Uut võidulaulu
laula sa nüüd taevavägedega, sest kätte jõudnud armupäev,
öö läinud, kadund mure, vaev. Arm Kristuses on ilmund!

26:1. Aleksander Abel
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1. JÕULUPÜHA
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema au.

Jh 1,14
Tt 3,4-7; Lk 1,46-55; Jh 1,1-5.9-14(16-18)
Jutlus: Tt 3,4–7
25. Kolmapäev Mu rahvas on teinud kahekordse süüteo:
minu, elava vee allika, jätsid nad maha, et raiuda enestele kaevusid, pragulisi kaevusid, mis ei pea vett. Jr 2,13
Selles on armastus – ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja
on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.

1Jh 4,10
Päästja on sündinud meile, Ta läbi kõik teiseks siin saab.
Surm kohutas sindki veel eile, nüüd võidetuks temagi jääb.
Kõik ahistus, mure ja valu on taandumas patuse teelt, sest
Jeesuse läbi uus elu sind tervitab – paranda meelt! 

Harri Haamer
2. JÕULUPÜHA
Ap 6,8-15; 7,(1-54)55-60; Mt 10,16-22
Jutlus: Mt 1,18–25
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ESIMÄRTER STEFANOSE MÄLESTUSPÄEV
Kallis on Issanda meelest tema vagade surm. Sinule ma ohverdan tänuohvreid ja hüüan appi Issanda nime.

Ps 116,15.17
Hb 1,1-4(5-14); Mt 1,18-25; Lk 2,29-32
Jutlus: Hb 10, 32–39
26. Neljapäev Kuulge, kuningad, pange tähele, vürstid!
Mina – ma laulan Issandale, mängin Issandale, Iisraeli
Jumalale! 
Km 5,3
Kui nad seda nägid, teda teatasid nad asjast, mis neile oli
öeldud selle lapsukese kohta. Kõik, kes seda kuulsid, panid seda imeks, mida karjased neile rääkisid. Lk 2,17–18
Oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav püha, kallis jõuluaeg! Ilm
oli hukas, Kristus on sündind. Ristirahvas, ristirahvas, rõõmusta! 
KLPR 29:1. Johann Woldemar Jansen
27. Reede Täna, kui te kuulete ta häält, ärge tehke kõvaks oma südant. 
Ps 95,7–8
Ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid
saage täis Vaimu. 
Ef 5,18
Inimese elu, loodud Jumala näo järele, sisaldab valgust ja
soojust, mis särab elavalt ja tugevalt siis, kui see on süüdatud Jumala Vaimu poolt. See on suurim ja auväärseim, mida
inimese ihuliku olemuse kohta ütelda saab. Inimese habras
ja kergesti katkiminev ihulik hoone võib usus saada Püha
Vaimu läbi Jumala templiks. 
Uno Plank
Jh 21,20–24; Js 52,13–53,5
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Detsember

Detsember

28. Laupäev Nad saavad tunda, et mina olen Issand, kui
ma murran katki nende ikkepuud ja päästan nad orjastajate käest. 
Hs 34,27
Seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus. 
2Kr 3,17
Kõik oled Sina teinud me õnneks heldesti, kui oli hukka
läinud hing, ihu, ühtlasi. Kui surm ja põrgu võimus meid
hoidsid ahelais, siis Sinu armust, Jeesus, nüüd ori vabaks
sai. 
KLPR 6:2. “Uus lauluraamat 1899” nr 114 ainetel
Mt 2,13-18; Js 53,6-12
1. PÜHAPÄEV PÄRAST JÕULE
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema au.

Jh 1,14
1Jh 1,1-4; Lk 2,(22-24)25-38(39-40); Js 54,1-10
Jutlus: Ii 42,1–6
29. Pühapäev Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed
komistavad ja kukuvad, aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi. 
Js 40,30–31
Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja
armastuse ja mõistlikkuse vaimu. 
2Tm 1,7
Oh Jeesus, kallis jõulupäike, siis paista armsalt mulle ka!
Et aga minu usk on väike, mul jõulutarkust õpeta, et mina
kõnnin valguses ja jõulurõõmu paistuses! 

KLPR 34:5. Kaspar Friedrich Nachtenhöfer
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30. Esmaspäev Kogu see väehulk saab teada, et Issand ei
päästa mitte mõõga ega piigi abil. 
1Sm 17,47
Rahutegijaile külvatakse rahus õiguse vilja. 
Jk 3,18
Oma lasteks Jumal hüüab neid, kes rahu nõuavad! Kelle
hing Ta poole püüab, rahuriiki jõuavad. Jumalale olgu kõrges tänu, ülistus ja au, rahu maa peal, rahval kõiges juhiks
Päästja kepp ja sau! 
KLPR 460:5. Andres Põder
Js 63,7–14; Js 55,1–5
VANA-AASTAÕHTU
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. 
Ps 103,8
Rm 8,31b-39; Mt 13,24-30; Js 55,6-13
Jutlus: Hb 13,8–9b
31. Teisipäev Pettusasjast hoia eemale. 
2Ms 23,7
Mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas,
mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt,
sellele mõelge! 
Fl 4,8
Jumal ei väida, et me saaksime olla täiesti head, vaid nõuab,
et me armastaksime headust – armastaksime seda ka siis,
kui näeme oma vigu. Just nii me teemegi õigesti, kui me
kõigest hingest taotleme head ja armastame headust ka siis,
kui kogeme oma suutmatust. 
Arne Hiob
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PIIBLIRAAMATUTE LÜHENDID
Vana Testament
1Ms
2Ms
3Ms
4Ms
5Ms
Jos
Km
Rt
1Sm
2Sm
1Kn
2Kn
1Aj
2Aj
Esr
Ne
Est
Ii
Ps
Õp
Kg

Ül

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

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

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

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

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

TEISED KASUTATUD
LÜHENDID
ULR – Uus Lauluraamat, 1899
KLPR – Kiriku Laulu- ja Palveraamat, 1991
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Eesti Evangeelse Vennastekoguduse
osakonnad ja osadusgrupid
Endla tänava palvemaja
Endla 68, 10613 Tallinn.
Vastutav vend: Eenok Haamer (tel 5056 187,
e-post: eenok.haamer@eelk.ee).
Kontaktisik: Merike Maarand (tel 6608 004 või 5159012,
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. ja 4. P 15.00.
Palvemaja aastapäev: okt. 3. P.
Kuusalu palvemaja
Soodla tee 12, 74601 Kuusalu, Harjumaa.
Vastutav vend: Jaanus Jalakas (tel 5044 714,
e-post: jaanus.jalakas@eelk.ee).
Kuulutustund: kuu viimane P 13.00.
Palvemaja aastapäev: 23.06.
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Mäeküla (Hageri) palvemaja
Hageri 79701, Raplamaa.
Vastutav vend: Agu Kaljuste (tel 5664 1633,
e-post: agukaljuste@hotmail.com).
Arne Mänd (tel 5372 2033. e-post: arne2010@hot.ee).
Kuulutustunnid: kuu 3. P 10.30.
Palvemaja aastapäev: sept. 3. P.
Nabala palvemaja
Paekna küla 75401, Kiili vald, Harjumaa.
Vastutav vend: Jaane Lend (tel 5663 6402,
e-post: jaanelend@gmail.com).
Kuulutustunnid: kuu 4. P 15.00.
Palvemaja aastapäev: sept. 2. P.
Nissi palvemaja
Kadaka tee 1, 76202 Nissi, Harjumaa.
Vastutav vend: Jüri Pootsmaa (tel 5140 860,
e-post: margus.pootsmaa@eesti.ee).
Kuulutustunnid: N 18.00.
Palvemaja aastapäev: nelipüha eelõhtul.
Pikavere palvemaja
Pikavere küla 88401, Koonga vald, Pärnumaa.
Vastutav õde: Silvi Lootsmann (tel 5688 2594).
Kuulutustunnid: kuu 1. ja 3. P 14.00.
Palvemaja aastapäev: aug. 1. P.
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Pühalepa palvemaja
Pühalepa küla 92316, Pühalepa vald, Hiiumaa.
Vastutav vend: Lui Remmelg (5649 0254,
e-post: lui.remmelg@mail.ee).
Palvetunnid: kuu 3. T 18.00.
Palvemaja aastapäev: juuli viimane L.
Palvemaja internetis: www.pyhalepa.blogspot.com
Saku-Tõdva palvemaja
Tõdva küla 75501, Saku vald, Harjumaa.
Vastutav vend: Tanel Ots (tel 5663 6400,
e-post: tanel.ots@eelk.ee).
Kalju Aruaas (tel 5341 6370).
Kuulutustunnid: kuu 3. P 15.00.
Palvemaja aastapäev: okt. viimane P.
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Detsember

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

P
E
T
K
N
R
L
P
E
T
K
N
R
L
P
E
T
K
N
R
L
P
E
T
K
N
R
L
P
E
– 186 –

T
K
N
R
L
P
E
T
K
N
R
L
P
E
T
K
N
R
L
P
E
T
K
N
R
L
P
E
T
K
N

R
L
P
E
T
K
N
R
L
P
E
T
K
N
R
L
P
E
T
K
N
R
L
P
E
T
K
N
R
L
– 187 –

P
E
T
K
N
R
L
P
E
T
K
N
R
L
P
E
T
K
N
R
L
P
E
T
K
N
R
L
P
E
T

Märkused

Märkused

– 188 –

– 189 –

Märkused
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