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2018. aasta loosung  

Nõnda ütleb Issand: 
"Mina annan sellele, kellel on janu, 

eluvee allikast ilma hinnata."

Ilm 21,6

Saatesõna 288. väljaandele

Jeesus, mida Sa küll ütled! „Mina annan...“
Sinu juurde, Jeesus, Sa igavese eluvee jagaja, tulen – 

võta mind vastu. Minul tasu eluvee anni eest Sulle anda 
pole, ma ei teagi, mida see maksaks. Aga janune olen. 
Kui mul janu ei oleks, siis ma ei tuleks. Mida Sa minuga 
peale hakkad?

Sina, Imeline, kas tõesti teed minuga nii nagu kerju-
sega, kel pole anda midagi? See on ju tohutult üle selle, 
mida mina iialgi oskaksin või iganes suudaksin! Minu-
le, kerjusele, saab osaks hindamatu väärtusega and – 
igavese elu vesi kannab mind igavikku, mind, surelikku 
inimest.

Nüüd on mul ainult üks hool: et oleks janu. Luba 
janu minus saada tõeliseks igatsuseks Sinu järele!

Eenok Haamer
Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem
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Ülevaade vennastekoguduse ajaloost

Vennastekoguduse (sks Brüdergemeine, ingl Mora-
vian Church) juured ulatuvad tagasi 15. sajandi usupu-
hastusliikumisse Böömimaal, mille üheks haruks ku-
junes Vennaste Uniteet (lad Unitas Fratrum). Uniteet 
rõhutas Piiblit kui esmast usulist ja õpetuslikku allikat, 
väärtustas emakeelset lihtsustatud jumalateenistuskor-
da ning tõstis esile praktilise vagaduselu tähtsuse. Lii-
kumine avaldas Böömimaal laialdast mõju, kuid hävita-
ti 17. sajandil vastureformatsiooni käigus. 

1722. aastal saabus grupp böömi-määri usupõge-
nikke puusepp Christian Davidi juhtimisel Saksamaa-
le, kus nad leidsid varjupaiga krahv Nikolaus Ludwig 
von Zinzendorfi maadel. Lühikese aja möödudes tek-
kis sinna algkristlikku ideaali püüdlev kogukond, mil-
le 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 hernhuutlas-
te esimene ühine armulaud. Seda kuupäeva peetaksegi 
vennastekoguduse vaimseks sünnipäevaks. Zinzendorf 
koostas hernhuutlastele ühiselu reeglid ning temast ku-
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junes vennastekoguduse juht.  
Vennastekogudus seadis koheselt üheks oma peaees-

märgiks misjonitöö kõikjal maailmas. 1729. aastal saa-
bus 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, maarah-
vas, mõisnik ja kirikuõpetaja. Asuti ehitama palvemaju 
ning sealsed kogunemised said eestlastele väga süda-
melähedaseks. 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 äratusliiku-
mine mitmel pool kokku talurahvarahutustega. Sellest 
tulenevalt keelustas keisrinna Jelizaveta Petrovna 1743. 
aastal hernhuutlaste tegevuse. 

1817. aastal sai vennastekoguduse töö Eesti- ja Lii-
vimaal siiski viimaks seadustatud.  19. sajandi kesk-
paigaks 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 maa-
rahva keskele, viisid evangeelse sõnumi otse talutarre 
ja edendasid eestlaste omaalgatuslikku tegevust palve-

majades. Usuline elavnemine lõi eeldused ka rahvusli-
kele püüetele. Pole juhuslik, et nt Friedrich Reinhold 
Kreutzwald, Jakob Hurt, Carl Robert Jacobson, Villem 
Reiman ja Jaan Tõnisson olid pärit vennastekogudusli-
kest perekondadest. 

Paraku aga hakkasid just kõrgajal puhuma hernhuut-
lastele 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 vennasteko-
gudustega, seda eriti Liivimaal. Palvemajad hakkasid 
tühjenema, 20. sajandi alguseks olid vendade read ka-
hanenud mõnetuhande liikmeni. 

Eesti vabariigi loomisega algasid siinsete hernhuut-
laste 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 Ven-
naste Ühing (1939, eesotsas Eugen Tanneriga). 

II maailmasõjale järgnenud okupatsioon likvideeris 
1948. aastal mõlemad ühendused, palvemajad võõran-
dati, osa neist jäeti luterliku kiriku kasutusse. Vennas-
tekoguduse varjatud tegevus jätkus siiski kogu nõuko-
gude perioodi. Hernhuutlikest perekondadest kasvasid 
välja nt mitmed luterliku kiriku vaimulikud ja teoloo-
gid. 1992. aastal taastati Eesti Evangeelne Vennasteko-



– 8 – – 9 –

gudus (EEVK), peavanemaks valiti vend Osvald Reier. 
Täna kuulub ülemaailmsesse vennastekogudusse ligi 

miljon liiget; kogudused asetsevad peamiselt Euroopas, 
Aafrikas, Ameerika Ühendriikides ja Kariibimere saar-
tel. EEVK kuulub Herrnhuti Vennaste Uniteedi Euroo-
pa Kontinentaalprovintsi.

Vennastekoguduse õpetuslikuks põhialuseks on Pii-
bel, kuid sellele lisaks juhindutakse ka vanakiriklikest 
usutunnistustest ning hernhuutlikest, luterlikest ja re-
formeeritud usutunnistuskirjadest (nt Augsburgi usu-
tunnistus, M. Lutheri Väike katekismus, Heidelbergi 
katekismus jt). Eriliselt rõhutatakse inimese isiklikku 
usku Jeesusesse Kristusesse ning sellest lähtuvat osa-
dust kristlaste vahel. 

Vt lisaks: www.vennaste.ee; www.unitasfratrum.org; 
www.ebu.de

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 piibli-
salmi vaimulikku „mälumist“ tunti juba vanakiriklikus 
praktikas; Zinzendorf väljendas sellega nii oma armas-
tust Jumala Sõnasse kui ka vastuseisu pühakirja hooli-
matule lugemisele. 

Loosungiraamatu Vana Testamendi salmid loositak-
se 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 Ju-
mala Sõnale. Neljandal real leidub kaks pühakirjavii-
det. Esimene neist lähtub kirikuaastast, toetudes püha-
päevastele evangeeliumidele ja nädala kirjakohtadele 
(aluseks väljaanne „Lesungen der Heiligen Schrift im 
Kirchenjahr. Lektionar für alle Tage“). Teine on süste-
maatiliseks piiblilugemiseks, mida järgides läbitakse 
nelja aastaga Uus Testament ja kaheksa aastaga tähtsa-
mad Vana Testamendi osad. Loosungiraamatu ülesehi-
tus kulgeb vastavalt lääne kirikukalendrile, pühapäevad 
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ja pühad sisaldavad lisaks loosungitele temaatilist juht-
salmi ja lugemiskorda. 

Ülemaailmse vennastekoguduse üheks töövormiks 
on saanud katkematu palveahel. Kogu aasta on tund-
tunnilt jagatud grupi või üksikisiku hoolde, et nõnda as-
tuda üheskoos oma rõõmude ja muredega Jumala ette. 
Palveaegade jaotus ülemaailmsete piirkondade vahel on 
järgmine:  

1.-18.01.  USA lõunaosariigid
19.-23.01.  Costa Rica
24.-31.01.  Guajaana
1.-7.02.   Tsehhi
8.-25.02.  Suriname
26.02.-14.03.  Tansaania lääneosa, Kongo
15.-22.03.  Alaska
23.-31.03. Euroopa mandriosa, Sternberg
22.03.   Eesti
1.-14.04.  Lääne-India idaosa
15.-19.04.  Labrador
20.04.-7.05.  Jamaika, Kuuba, Kaimanisaared
8.-25.05.  Honduras
26.05.-25.06.  Lõuna-Aafrika
26.06.-9.07.  Suurbritannia, Põhja-India
10.-23.07.  Tansaania, Rukwa osa
24.07.-6.09.  Tansaania lõunaosa, Malawi
7.09.-5.10.  Nicaragua
6.10.-30.11.  Tansaania edelaosa, Sambia
1.-31.12.  USA põhjaosariigid 

Palveteemad igaks nädalapäevaks

Pühapäev: Jumala lunastustöö inimkonna heaks. 
Tänu Jeesuse Kristuse ülestõusmise ja Jumala Sõna 
eest. Palve Püha Vaimu meelevalla pärast evangeeliu-
mi kuulutamisel ja õnnistuse pärast kuulajate üle. Pü-
hapäeva 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 kasvami-
ne kogudustes, ustavus evangeeliumi kuulutamisel ja 
sakramentide jagamisel. Kaastööliste ettevalmistamine 
kristlikuks teenimiseks kirikus ja mujal ühiskonnas.
Teisipäev: perekond, kool, töö.
Abielu, perekond ja laste kasvatamine. Sugulased, 
sõbrad, ristilapsed ja -vanemad. Lasteaiad ja koolid, 
kasvatajad ja õpetajad. Usu edasiandmine järgmistele 
põlvkondadele. Usuõpetus, pühapäevakool, kristlikud 
õppeasutused. Töö kodus ja ametikohal. Igapäevane 
leib. Usu alalhoidmine ja kinnitumine argipäevas.
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Kolmapäev: meie ligimesed.
Naabrid, töö- ja ärikaaslased. Töötud. Trööst haigete-
le, surijatele, leinajatele ja meeleheites olijatele. Toetus 
puuetega inimeste, leskede ja üksikute, sõltuvuste all 
kannatajate, nälgijate, vangide, kodutute, rõhumise ja 
vägivalla ohvrite abistamiseks. Meditsiini- ja diakoo-
niatöö. 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 kodu-
maal. Põgenikud. Jumala loodu austamine. Vastututus-
tundlik ümberkäimine inimkätesse usaldatud ressurssi-
dega. 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 koguduseliik-
mete 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 koosta-
jatele ja lugejatele. Loosungiraamatu kaasabi Jumala 
Sõna tundmisel ja kristlaste üksmeele arendamisel.    

Laupäev: tagasivaade nädalale ja tulevik.
Tänu Jumalale Tema andide ja juhtimise eest möödu-
nud päevadel. Palve eksimuste ja üleastumiste andes-
tamiseks. Eelseisev pühapäev, selle õige pühitsemine. 
Eestpalve Iisraeli, Jumala vana lepingu rahva eest. Jee-
suse Kristuse kiriku ettevalmistumine Issanda taastu-
lekuks. Jumala tõotatud uus taevas ja uus maa, rõõm 
eesootavast ülestõusmisest ja igavesest elust.  
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JAANUAR
  
Kuu loosung: Seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala 
hingamispäev! Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, 
ei sa ise ega su poeg ja tütar, ei su sulane ega teenija, ei 
su härg ega eesel või mõni muu su loomadest, ka mitte 
võõras, kes on su väravais.  5Ms 5,14 

UUSAASTA 
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke 
Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades.  
 Kl 3,17  
Lk 4,16-21; Jk 4,13-15; Ps 97
Jutlus: Jos 1,1-9 

1. Esmaspäev Tehke siis hoolsasti, mida Issand, teie 
Jumal, teid on käskinud, ärge pöörduge paremale 
ega vasakule.  5Ms 5,32  
Jeesus ütleb: “Selles on minu Isa austatud, et te kan-
nate palju vilja ja saate minu jüngriteks.”  Jh 15,8  
Siin astume Su palge ette, oh Issand, helde abimees, 
ja anname Su armu kätte, mis aastakäigul ootab 
ees, sest ainult üksi Sinuga uut aastat võime alata.  

 KLPR 46:1. Anna Prants 

2. Teisipäev Issand on mind läkitanud andma Siioni 
leinajaile laubaehte tuha asemel, rõõmuõli leinarüü 
asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel.  Js 61,1.3  
Jeesus ütleb: “Tulge minu juurde kõik, kes olete vae-
vatud ja koormatud, ja mina annan teile hingami-
se!”  Mt 11,28  
Jumal võib lasta ka õigel paista jõuetu ning rõhutuna, 
nii et kõik arvavad: temaga on kõik läbi, elu on lõppe-
nud! Aga just siis on Ta kõige võimsamalt kohal, nii 
täielikult varjatult ja salaja, et seda ei tunne ära isegi 
need, kes rõhumist kannatavad - nad üksnes usuvad. 
Sest kus inimese jõud raugeb, seal asub tegevusse Ju-
mala jõud, kui usk on olemas ja seda ootab. Rõhumise 
lõppedes saab selgeks, milline tugevus peitub nõrkuses. 
 Martin Luther 
Jos 24,1-2a.13-18.25-26; Jh 1,19-28 

3. Kolmapäev Pöördu, mu hing, tagasi oma hingami-
sele, sest Issand on sulle head teinud!  Ps 116,7  
Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rik-
kust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.  Fl 4,19  
Meie ei ole elus õnnemängijad, kes loodavad heale 
juhusele ja - soovides kindlasti midagi saada - peavad 
lootma pettusele. Oleme inimesed, kes tohivad paluda 
Jumala juhtimist, ja see saabub õigel ajal. Seda kindlus-
tab meile arm.  Osvald Tärk  
2Ms 2,1-10; Jh 1,29-34 

Jaanuar Jaanuar
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4. Neljapäev Mitte, et te olete suurim kõigist rah-
vaist, ei ole Issand teid eelistanud ja valinud, ei, te 
olete ju väikseim kõigist rahvaist, vaid sellepärast et 
Issand teid on armastanud.  5Ms 7,7-8  
Mis maailma ees on halvast soost ja põlatud, selle on 
Jumal valinud, selle, mis midagi ei ole, et teha tüh-
jaks seda, mis midagi on, et ükski inimene ei kiitleks 
Jumala ees.  1Kr 1,28-29  
Jumal ei hülga kunagi omi, kuigi enda elu vaadates võib 
nii tunduda. Nagu Iisraeli ajaloos paistis teatud aegadel, 
et Jumal on oma rahva hüljanud ja kogu Iisrael on huk-
kumas, nii tundub ka meie elu olevat vahel Jumala poolt 
täiesti hüljatud. Ometi hoiab Päästja Jeesus meie usku 
ülal ning kannab meid edasi ka läbi kuivade ja pimedate 
aegade.  Leif Nummela  
1Ms 21,1-7; Jh 1,35-51 

5. Reede Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa 
mulle; sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus. 
 Ps 138,3  
Kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma iga-
vesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kin-
nitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega 
olete kannatanud.  1Pt 5,10  
Kui meile saadetakse kiusatusi, siis muutume ka aland-
likumaks. Sest Jumal näeb meie nõrkust ja kaitseb meid. 
Kui me end aga kiidame, võtab Ta meilt oma kaitse ja 
me hukkume.  Kõrbeisade tarkus  
1Ms 9,12-17; Jh 2,1-12 

KOLMEKUNINGAPÄEV (EPIPHANIAS) 
Pimedus möödub ja tõeline valgus juba paistab. 
 1Jh 2,8b  
Mt 2,1-12; Ef 3,2-3a.5-6; Jh 2,13-25 
Jutlus: Kl 1,24-27 

6. Laupäev Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt ja 
tema käsivars valitseb.  Js 40,10  
Jumala südamliku halastuse läbi tuleb meile päike-
setõus kõrgustest. See paistab nende peale, kes ela-
vad pimeduses ja surmavarju  Lk 1,78-79  
Säragu siis Sinu selgus, kui mu hingel pime käes, vai-
gistagu Sinu valgus südant kõigis tormides! Kas ma 
rõõmustan või nutan, Sinu valgusele ruttan! 
 KLPR 58:7. Johann Rist 

1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA 
Kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lap-
sed.  Rm 8,14 
Mt 3,13-17; Rm 12,1-3(4-8); Ps 96 
Jutlus: 1Kr 1,26-31 

7. Pühapäev Issand ütles Moosesele: “Ma äratan neile 
ühe prohveti nende vendade keskelt, niisuguse nagu 
sina, ja ma panen oma sõnad ta suhu.”  5Ms 18,18  
Filippus ütles Naatanaelile: “Kellest Mooses on kir-
jutanud käsuõpetuses, ja prohvetid, selle me ole-
me leidnud, Jeesuse, Joosepi poja, Naatsaretist!” 
 Jh 1,45  

Jaanuar Jaanuar
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Selle halastuse eest kiitkem Jeesust südamest, usus 
Teda teenigem, Tema käsku pidagem. Jumal Poeg on 
lihaks saanud, Isa viha lepitanud; ole rõõmus, patune! 
 ULR 130:6. Böömimaa vennad 

8. Esmaspäev Kui inimese vaim välja läheb, siis ta 
pöördub tagasi oma mulda; selsamal päeval kaovad 
tema kavatsused.  Ps 146,4  
Kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe 
küünragi juurde lisada?  Mt 6,27  
Mis Jumal teeb, on ikka hea, see lootus ei tee häbi. Kui 
tuleb minna eluteel ka murest, surmast läbi, mind hel-
desti ja kindlasti mu Isa süles kannab. Ta andku mis Ta 
annab!  KLPR 358:3. Samuel Rodigast  
Ap 10,37-48; Jh 3,1-21 

9. Teisipäev Sa joodad mägesid oma ülemistest tuba-
dest; sinu tööde viljast toidab ennast maa.  Ps 104,13  
Jumal ei ole siiski jätnud andmata enesest tunnis-
tust, vaid on meile head teinud, ja on taevast meile 
andnud vihma ja head viljalist aega ja rooga ning on 
täitnud meie südame rõõmuga.  Ap 14,17  
Suur Sa oled, Issand Jumal, vägevad on Sinu tööd; jõu-
du annad jõuetumal, imelised on Su teed. Meie eest Sa 
muret kannad, hoiad kõige kurja eest, päästad ära häda 
seest, igapäevast leiba annad. Sellepärast tänuga kum-
mardab Sind ilmamaa.  KLPR 391:1. Georg Kiviste  
1Kr 2,11-16; Jh 3,22-36 

10. Kolmapäev Ma tänan sind, Issand! Sa olid küll 
vihane minule, aga su viha pöördus ja sa trööstisid 
mind.  Js 12,1  
Jumal ei ole meid pannud viha alla, vaid pääste saa-
miseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.  1Ts 5,9  
Jeesuse lepitustöö alusel on võimalik parandada Jumala 
ja inimese vahelist suhet, mis rikuti pattulangemisega. 
Vaen saab muutuda rahuks. Jeesuse lunastustöö alusel 
saab katkestada inimese ja saatana vahelise suhte, mis 
algas pattulangemisega. Inimese orjus saab muutuda 
vabaduseks.  Matti Väisänen  
Rm 8,26-30; 5Ms 1,1-18 

11. Neljapäev Tõeliselt võttis ta enese peale meie haigu-
sed ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vi-
gaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks.      Js 53,4  
Jumal on teinud patuks meie asemel selle, kes patust 
midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õigu-
seks tema sees.  2Kr 5,21  
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  
Ef 1,3-10; 5Ms 1,19-33 

12. Reede Jumal kõrvaldab oma rahva teotuse kogu 
maalt.  Js 25,8  
Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses,  
püsivad palves!  Rm 12,12  
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Mu Jumal, anna kannatuse tunnil jõudu uskuda valgu-
se võitu, ära lase meeleheitel vallutada ega valitseda! 
Anna jaksu uskuda - viimaks oled Sina see, kes laseb 
kõigil asjadel kasuks tulla neile, kes Sind armastavad! 
 Toomas Paul  
Kl 2,1-7; 5Ms 1,34-46 

13. Laupäev Otsekui taevad on maast kõrgemal, 
nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu 
mõtted kõrgemad kui teie mõtted.  Js 55,9  
Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täies-
ti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud.  1Kr 13,12  
Ajast aega on Jumal olnud meie pelgupaik. Jumal oli 
ja on see, kes annab oma rahvale jõudu ja rahu. Jumal 
on alati kohal, seepärast ei saa kahelda Tema õigluses. 
 Leo Baeck  
Mt 6,6-13; 5Ms 2,1-15 

Evangeelse Alliansi palvenädal 

2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA 
Seadus on antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud 
Jeesuse Kristuse kaudu.  Jh 1,17  
Jh 2,1-11; Rm 12,(4-8)9-16; Ps 55 
Jutlus: 1Kr 2,1-10 

14. Pühapäev Issand oli Joosepiga ja mis ta tegi, las-
kis Issand korda minna.  1Ms 39,23  
Meie ei ole ju iseendast kõlblikud midagi lugema 

oma teeneks, just nagu oleks see meist endist, vaid 
meie kõlblikkus tuleb Jumalalt,  2Kr 3,5  
Ennast tundvad kristlased ei saa enda arvele kanda min-
geid Püha Vaimu töid ega mõelda, et nad ise on mõjus-
tanud oma ärkamist või patukahetsust, usku või armas-
tust või midagi muud, mis kuulub õige kristluse juurde. 
Kõik on Jumala and, ja kõik on antud tasuta.  
 Lars Levi Laestadius 

15. Esmaspäev Kartke ainult Issandat ja teenige teda 
ustavalt kõigest südamest, sest vaadake, mis suuri 
asju ta teile on teinud!  1Sm 12,24  
Tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda 
kardavad.  Lk 1,50  
Ei olnud enne see mu palvena: mind juhata! Teed taht-
sin ise endal rajada, mind juhata! Kõiges nüüd kardan 
käia Sinuta. Sest küllalt on sammhaaval astuda. 
 KLPR 472:2. John Henry Newman  
5Ms 4,5-13; 5Ms 2,16-25 

16. Teisipäev Sa ei tohi himustada oma ligimese koda 
ega midagi, mis su ligimese päralt on.  5Ms 5,21  
Jeesus ütles: “Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ah-
nuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, 
mis tal on!”  Lk 12,15  
Me elame arutult ja ajame segi ajaliku ja ajatu. Me võit-
leme saavutamatute eesmärkide nimel ning surm lõpe-
tab need võitlused. Nagu lapsed, kes võtavad uinudes 
kaissu kõik oma mänguasjad, nii püüame ka meie kin-
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ni hoida oma varandusest, kuid lõpuks võidab ikkagi 
surm.  Juudi liturgia  
Rm 9,31-10,8; 5Ms 3,12-29 

17. Kolmapäev Nad on mu eraomand sel päeval, mil-
le ma valmistan. Ja ma olen neile armuline, nõnda 
nagu mees on armuline oma pojale, kes teda teenib.  
 Ml 3,17  
Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meele-
valla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema 
nimesse.  Jh 1,12  
Jumal, kes meid tunneb läbinisti, ei lükka meid endast 
eemale, kuigi Temal oleks tuhat põhjust meid hüljata. 
Selles on Jumala armastuse mõistusega seletamatu sa-
ladus. Jumal on Jeesus Kristuses sirutanud meile pääs-
tavad ning vaimu ja elu uueks loovad käed. 
 Rudolf Kiviranna  
Gl 5,1-6; 5Ms 4,1-14 

18. Neljapäev Jumal, sina oled kõige ilmamaa otsade 
ja kauge mere lootus.  Ps 65,6  
Jeesus Kristus on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnu-
mit rahust teile, kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile. 
 Ef 2,17  
Tänan Sind, Issand, et Sinu armastuse töö viljad pole 
jäänud kaugete maade taha, vaid on Püha Vaimu ja us-
tavate kuulutajate kaudu jõudnud ka minu väikesesse 
ellu!  Marcus Hermen  
Ap 15,22-31; 5Ms 4,15-24 

19. Reede Issanda kõned on kui hõbe, mis ahjus su-
latatud ja seitsmekordselt puhastatud.  Ps 12,7  
Te paistate otsekui taevatähed maailmas, kuna te 
kindlalt kinni hoiate elu sõnast.  Fl 2,15-16  
Kurjad himud surma, Jeesus, mis mu lihast tõuse-
vad; anna võitu, palun mina, kui mu mõtted võit-
levad. Et Su rahu häda sees oleks vägev südames; 
siis Sind igal ajal tänan, au ja kiitust Sulle annan! 
 ULR 469:3. Johann Christian Nehring  
Jr 14,1-9; 5Ms 4,25-40 

20. Laupäev Jumal ütles: “Saagu valgus!” Ja valgus 
sai.  1Ms 1,3  
Sest see, kes ütles: “Pimedusest paistku valgus!”, on 
Jumal, kes on hakanud särama meie südames. 
 2Kr 4,6  
Ainult Kristuse kaudu avaneb Piibel ühtse tervikuna. 
Kuid ainult Kristuse kaudu avaneb ka ajaloo ja meie 
endi elu mõte. Kristus on kogu olemise võti. Kui me 
hülgame Tema, hülgame ka kõik võimalused leida oma 
elule iialgi mingit tõelist mõtet.  Leif Nummela  
5Ms 33,1-4(7.12-16); 5Ms 5,1-22 

VIIMANE PÜHAPÄEV PÄRAST  
KOLMEKUNINGAPÄEVA 
Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema 
auhiilgust.  Js 60,2  
Mt 17,1-9; 2Kr 4,6-10; Ps 54 
Jutlus: Ilm 1,9-18 
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21. Pühapäev Ma tänan su nime su helduse ja usta-
vuse pärast; sest suuremaks, kui on kõik su kuulsus, 
oled sa teinud oma tõotuse.  Ps 138,2  
Jeesus palvetab: Ma olen neile andnud teada sinu 
nime ja annan teada seda, et armastus, millega sina 
oled armastanud mind, oleks nendes ja mina oleksin 
nendes.  Jh 17,26  
Läbistagu südant armuvägi, muutku meeli Päästja sar-
naseks. Usupalves langeb muremägi, kanda risti suudab 
armastus.  Milla Krimm 

22. Esmaspäev Jumal tunneb ju südame saladusi. 
 Ps 44,22  
Nõnda ütleb Esimene ja Viimne, kes oli surnud ning 
on jälle elavaks saanud: Ma tean su viletsust ja vae-
sust.  Ilm 2,8-9  
Minu häält, oh Jumal, kuule, sest Su poole kisendan! Tõt-
ta Sina appi mulle, muidu mina hukka saan. Põrgu töö 
oh riku Sa, minu usku kinnita, et ma Sinu peale loodan, 
üksnes Sinu armu ootan.  ULR 522:3. Johann Heermann  
2Kr 3,(9-11)12-18; 5Ms 5,23-33 

23. Teisipäev Issand oli Saamueliga ega lasknud ain-
satki oma sõna tühja minna.  1Sm 3,19  
Paulus kirjutab: Sest teie juurest on Issanda sõna 
kostnud mitte üksnes Makedooniasse ja Ahhaiasse, 
vaid kõikidesse paikadesse on levinud teated teie 
usust Jumalasse, nii et meil pole vaja enam midagi 
rääkida.  1Ts 1,8  

Tänu, kiitust, Issand, Sulle toome kalli elusõna eest! 
Usujulgust ikka veel me saame Sinu sõna kuulmisest. 
Isa armumõtteid sõnas näeme, sakramendis jõudu, väge 
saame, teele nõnda asume, Jeesust saatjaks palume. 
 KLPR 190. Arnold Häusler  
Jh 1,43-51; 5Ms 6,1-9 

24. Kolmapäev Päästa, Issand, sest vagad on lõppe-
nud ja ustavad on otsa saanud inimlaste seast! 
 Ps 12,2  
Palvetage ühtlasi ka meie eest, et Jumal avaks meile 
sõna ukse kuulutada Kristuse saladust.  Kl 4,3  
On lootust veel, kui keegi su eest palub ja sinu koormad 
kannab hinge peal. Kui sinu raskust veel üks süda talub 
ja andunult on põlvitamas seal. On lootust veel: et Isa 
armu annab, sind võitlusöödest läbi kannab. 
 Milla Krimm  
Jh 3,31-46; 5Ms 6,10-25 

25. Neljapäev Ära keela head neile, kes seda vajavad, 
kui su käel on jõudu seda teha!  Õp 3,27  
Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb 
oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma süda-
me tema eest - kuidas saab Jumala armastus jääda 
temasse?  1Jh 3,17  
Kui keegi tuleb sinu juurde ja palub toetust ning sina 
ütled sellele inimesele: “Jumal aitab!”, siis oled sa 
Jumala truudusetu sulane. Sa peaksid taipama, et Ju-
mal saatis ta selleks, et sa teda aitaksid, aga mitte 
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Tema juurde tagasi saadaks.  Hassiidid  
Ilm 1,(1.2)3-8; 5Ms 7,1-11 

26. Reede Iisrael, sina oled mu sulane, ma valisin 
sinu ega põlanud sind.  Js 41,9  
Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist. 
 Rm 11,29  
Sina, Jumal, annad hetki, mil inimene võib kogu oma 
armetuse jätta sinnapaika ning kogeda rahu ja terviklik-
kust, mis kiirgab Sinu tingimusteta armastuse kogemi-
sest. On silmapilke, mil olen tundnud - Sina oled minu 
vastu võtnud ja seepärast võin ka mina ise oma manne-
tusega leppida.  Toomas Paul  
1Kr 2,6-10; 5Ms 7,12-26 

27. Laupäev Ainult headus ja heldus järgivad mind 
kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta elu-
ajaks.  Ps 23,6  
Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna 
ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene 
elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud sur-
mast ellu.  Jh 5,24  
Kes vastutab teie eest suures kohtus, kui te ei ole võt-
nud oma kaitsjaks suurt Ristikandjat? Teie ise ei saa 
vastutada, aga muretud kavatsevad vastutada enda eest 
ise. Oleks parem, kui kahetsejad võtaksid oma kaits-
jaks Jumala Poja. Tema võib sulgeda süüdistaja suu. 
 Lars Levi Laestadius  
4Ms 6,22-27; 5Ms 8,1-20 

Piiblipüha 

3. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA  
(SEPTUAGESIMAE) 
Me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse 
pärast, vaid sinu suure halastuse pärast!  Tn 9,18  
Mt 20,1-16a; 1Kr 9,24-27; Ps 119,73-80 
Jutlus: Jr 9,22-23 

28. Pühapäev Oota Issandat, ole vahva, ja su süda 
olgu kindel! Oh, oota Issandat!  Ps 27,14  
Te olete kuulnud Iiobi kannatlikkusest ja näinud 
Issanda antud elulõppu, sest Issand on halastav ja 
armuline.  Jk 5,11  
Kui me Jumalat otsime, siis Ta ka näitab end. Ja kui 
me tahame Teda endi juures kinni hoida, siis Ta ka jääb 
meie juurde.  Kõrbeisade tarkus 

29. Esmaspäev Mina annan neile ühesuguse südame 
ja annan nende sisse uue vaimu.  Hs 11,19  
Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, 
vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. 
 2Kr 5,17  
Olen ise selle tunnistaja, et äratustöö on rohkem kui ini-
meste töö. See on Püha Vaimu töö ka siis, kui ärkab üks 
ainuski inimene.  Osvald Tärk  
Lk 19,1-10; 5Ms 9,1-14 

30. Teisipäev Jumal õnnistagu meid ja kõik ilmamaa 
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otsad kartku teda!  Ps 67,8  
Et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, mil-
line on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sü-
gavus, ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab 
kõik tunnetuse; et te oleksite täidetud Jumala kõige 
täiusega.  Ef 3,18-19  
Mu Päästjast laulab minu keel, kui Tema peale mõtlen, 
ja Temast rõõmustab mu meel, kui patu vastu võitlen. 
Kui patt ja surm mind ahistab ja armu päikest pimestab 
- kui süda kaebust tõstab ja mind ka hukka mõistab.
 ULR 427:9. Paul Gerhard  
5Ms 7,6-12; 5Ms 9,15-29 

31. Kolmapäev Ma laulan Issandale, sest tema on 
Ülikõrge, hobused ja ratsanikud heitis ta merre. 
 2Ms 15,1  
Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: 
meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi! 
 1Jh 3,1  
Jumal kingib meile patutunnetuse ning pattude andeks-
andmise tõttu tohime alata uut elu. Ta vabastab meid 
mure, kartuse, isekuse, siinpoolsuse ebajumalatest ja 
kingib meile jumalalaste rahu ning julguse. Siis ei karda 
me oma hingeküünla väikese, vilkuva leegi pärast. Me 
jätkame oma teed Jumala armu abil.  Rudolf Kiviranna  
Rm 4,1-8; 5Ms 10,1-9 

VEEBRUAR 

Kuu loosung: Vaid sõna on sinule väga ligidal, sinu 
suus ja sinu südames, et seda täita.  5Ms 30,14 

1. Neljapäev Nad ei saanud tunda janu, kui Issand 
viis neid läbi kõrbete: ta laskis neile kaljust vett voo-
lata.  Js 48,21  
Kellel on janu, tulgu; ja kes tahab, võtku eluvett 
ilma hinnata!  Ilm 22,17  
Su tõotus meie käes: Kes janus, õigust nõuab, saab tões-
ti joodetud ja andeksandmist leiab. Oh näita õiget teed, 
mu kallis Jeesuke, Sa oled abimees mu eksind hingele. 
 KLPR 271:3. Christian Knorr von Rosenroth  
1Kr 3,(1-3)4-8; 5Ms 10,10-22 

2. Reede Kas võiks Jumalale tarkust õpetada, tema-
le, kes taevalistelegi kohut mõistab?  Ii 21,22  
Teie kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, 
sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele 
annab armu.  1Pt 5,5  
Mõnigi kord saab Jumal tegutsema hakata alles siis, kui 
meie ise ei leia enam ühtegi teed. Sest seni kui inime-
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sel jätkub veel nõu ja mõtteid ja kavatsusi ja plaane, on 
need tihtipeale Jumala töödel ja tegemistel risti ees. 
 Joel Luhamets  
Ml 3,13-18; 5Ms 11,1-12 

3. Laupäev Kui kallis on su heldus, Jumal! Sellepä-
rast otsivad inimlapsed pelgupaika su tiibade varju 
all.  Ps 36,8  
Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure 
palga!  Hb 10,35  
Vaid usus sa lahingu võidad - surm võimas on murtud 
ta ees! Jää kindlaks ja meelt ära heida, kord pärid kõik 
Jeesuse sees!  Milla Krimm  
1Kr 1,26-31; 5Ms 11,13-32 

2. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA  
(SEXAGESIMAE) 
Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant 
kõvaks.  Hb 3,15  
Lk 8,4-8(9-15); Hb 4,12-13; Ps 119,81-88 
Jutlus: 2Kr (11,18.23b-30)12,1-10 

4. Pühapäev Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb 
teie Jumal.  Js 40,1  
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. 
 Lk 19,10  
Ei ole kahtlust, et evangeeliumi sisuks on Jeesus Kris-
tus ise. Oleks võimatu kuulutada häid kristlikke sõnu-
meid ja Temast mitte rääkida.  John Stott 

5. Esmaspäev Mõtle sellele raamatule päeval ja öösel, 
et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjuta-
tud.  Jos 1,8  
Õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda 
järgivad.  Lk 11,28  
Häda on selles, kui inimeste südamed jäävad tuimaks 
Piibli sõnumi suhtes. Kõikjal, kus ollakse sõnumist puu-
dutatud, leiab iga inimene individuaalse viisi, kuidas 
Pühakirjale läheneda. Mõned on hoolsad jutlusekuula-
jad ning loevad pisut Pühakirja. Vähe pole aga neidki, 
kes loevad ja uurivad Piiblit isiklikult.  Arne Hiob  
5Ms 32,44-47; 5Ms 12,1-12 

6. Teisipäev Eemalda mu silmad tühja vaatamast. 
 Ps 119,37  
Ärge laske endid õigelt teelt eksitada igasugustel 
võõrastel õpetustel. On hea, kui süda kinnitatakse 
armu läbi.  Hb 13,9  
Õnnis on, kes taga nõuab õigust ja ka tõsidust, ülekoh-
tu eest end hoiab, põlgab tühja varandust. Kes ei salli 
kavalust, valet, ahnust, tigedust: neid saab Jumal ise 
täitma, nende peale armu heitma.
  ULR 477:5. David Denicke  
Hs 33,30-33; 5Ms 15,1-11 

7. Kolmapäev Kui Jaakob ärkas, ütles ta: “Küll on 
see paik kardetav! See pole muud midagi kui Juma-
la koda ja taeva värav!”  1Ms 28,17  
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime 
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tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis 
armu ja tõde.  Jh 1,14  
Jumal on asetanud iga inimese südamesse teadmise, 
et maailm on muudki, kui vaid nähtav tõelisus. Selles 
mõttes on kogu inimkond ühes paadis: oleme kõik sama 
Jumala loodud. Inimeses peituv jumalanäolisus on aga 
purunenud ja prototüüp ei ole enam äratuntav. Seetõt-
tu on igasugune eheda Jumala kuju otsimine lootusetu. 
Tekib vaid lugematu arv inimlikke katseid leida Juma-
lat. Olukord olekski lootusetu, kui Jumalal poleks oma 
lahendust. See seisneb selles, et Ta saatis oma Poja ini-
mesena meie hulka.  Eero Junkkaala  
Lk 6,43-49; 5Ms 15,12-18 

8. Neljapäev Nad võivad elada julgesti, ilma et keegi 
neid peletaks.  Hs 34,28  
Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees. 
 Hb 4,9  
Mu õige isamaja, näe, ta on üleval, kus inglilaulu kaja 
viib kiitust Issandal, kes oma taevajõuga kõik hoiab 
kindlas käes, kes oma targa nõuga kõik saadab armu 
väes.  KLPR 376:4. Paul Gerhardt  
1Ts 1,2-10; 5Ms 16,1-17 

9. Reede Issanda käes on pääste. Su rahvale tulgu 
sinu õnnistus!  Ps 3,9  
Jumal on meid päästnud ja kutsunud püha kutse-
ga, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavat-
suse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses 

Jeesuses.  2Tm 1,9  
Mis võiksin lisaks öelda? Mu mõtted on Su käes. Mu 
tööd ja tegemised, mu teed ja tulemised on juhitud Su 
väest.  Jehuda Halevi  
2Tm 3,10-17; 5Ms 16,18-20 

10. Laupäev Issand annab rahu su piirile.  Ps 147,14  
Kristuse rahu valitsegu teie südameis, sest selleks te 
olete kutsutud ühes ihus.  Kl 3,15  
Su poole, Jeesus, süda sõuab, Su poole hinge igatsus. 
Hing ainult Sinus rahu leiab, Sa igavene armastus. See-
pärast, Jeesus, otsin ma Sind igatsusega. 
 KLPR 67:1. Georg Kiviste  
Mt 13,31-35; 5Ms 17,14-20 

PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (ESTOMIHI) 
Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse 
lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese 
Pojast.  Lk 18,31  
Mk 8,31-38; 1Kr 13,1-13; Ps 31 
Jutlus: Am 5,21-24 

11. Pühapäev Häda neile, kes oma nõu Issanda eest 
sügavale ära peidavad, kelle teod sünnivad pimedas 
ja kes ütlevad: “Kes meid näeb? Kes meid tunneb?” 
 Js 29,15  
Jeesus ütleb: “Kes tõe seest on, see kuuleb minu 
häält.”  Jh 18,37  
Mu Jumal, mind ka täna aitku Su Püha Vaimu valgus-
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tus, Ta tõde minu hinge täitku, mul olgu kallim kosutus: 
et kõnniksin Su selguses ma pimedust siin põlates. 
 KLPR 400:2. Conrad Friedrich Stresov 

12. Esmaspäev Sa teed oma käskjalgadeks tuuled, 
oma teenijaiks tuleleegid.  Ps 104,4  
Äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks 
puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad 
nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga 
üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha 
Vaimuga.  Ap 2,2-4  
Tee, et Su Vaimu tuli põleks ja kõik maailm saaks sel-
lest süüdatud, et lõikajaid veel rohkem tuleks Su põl-
lule, kus vili valminud. Su päralt lõikus, Issand, kutsu 
meid, sest lõikust palju, pisut lõikajaid! 
 KLPR 245:2. Karl Heinrich von Bogatzky  
Lk 13,31-35; 5Ms 18,9-22 

13. Teisipäev Issanda kartus on tunnetuse algus. 
 Õp 1,7  
Paulus kirjutab: “Me ei ole lakanud teie eest palve-
tamast ega palumast, et teid täidetaks tema tahtmise 
tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmi-
ses.”  Kl 1,9  
Tõsi ju on, et Piibel ja ajavaim lähevad teineteisest 
suuresti lahku. Seda vahet ei saa aga ületada sel teel, 
et Piiblit käänata maailma ehk ajavaimu järgi, vaid see 
näitab ainult, kui kaugele kristlik maailm on läinud Ju-
mala Sõna juhtnöörist - ja et ajavaimu ja Piibli lähe-

nemiseks võib olla ainult üks tee, nimelt ajavaimu ja 
maailma elu pööramine Piibli sõna juurde tagasi. Kui 
see aga osutub võimatuks, tuleb kristlikul kirikul ikka 
jääda oma teele, mida näitab Jumala Sõna - ja maailma 
lapsi lasta minna oma teed.  Harald Põld  
Lk 5,33-39; 5Ms 19,1-13 

Algab kannatusaeg 

14. Kolmapäev Kuulake mu häält, siis ma olen teie 
Jumal ja teie olete minu rahvas.  Jr 7,23  
Jeesus ütleb: “Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete 
tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõe, ja tõde teeb 
teid vabaks.”  Jh 8,31-32  
Pole mõtet kriipida Piibli pühadust. See ei pane Loojat 
paremini paistma, kui peegliklaasi ära rikume. See ei 
peegelda meile selgemini taevast valgust, kui endi kole-
duse ja patu varjamiseks peegli täis sodime.  Arne Hiob  
Mt 6,16-21; 5Ms 21,1-9 

15. Neljapäev Ma tean, mu Jumal, et sina katsud sü-
dame läbi ja tunned aususest rõõmu.  1Aj 29,17  
Et me tõtt taotledes armastuses kasvaksime kõigiti 
selle sisse, kes on pea - Kristus.  Ef 4,15  
Öelda tõde ja ikkagi armastada - seda suutis Jeesus, Ju-
mala Poeg, ja suudame meiegi, kui jääme Temasse. 
 Marcus Hermen  
Kl 3,(5-7)8-11; 5Ms 24,6-22 
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16. Reede Jumal ütleb: Hüüa mind appi ahastuse 
päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad 
mulle au!  Ps 50,15  
Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halas-
tust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal! 
 Hb 4,16  
Me võime palvetada kõikide murede pärast. Ei ole nii 
suurt probleemi, mis Jumala jaoks on lahendamatu. 
Olgu meil julgust palvetada suurte asjade pärast. 
 Joel Luhamets  
Rm 7,14-25a; 5Ms 25,1-16 

17. Laupäev Kindel on mu süda, oh Jumal! Ma tahan 
laulda ja mängida, samuti mu au.  Ps 108,2  
Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palveta-
gu! Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule! 
 Jk 5,13  
Ainult päev see lohutuseks mulle: sammu haaval möödub 
elutee. Isa taevas valvab kõige üle, julgeks teeb see lapse 
südame. Tean, et mulle minu Isa mõtleb, iga päev nii oma 
osa saab, kas mu teel mind rõõm või mure ootab, õnn või 
valu käe mul ulatab.  KLPR 334:1. Lina Sandell-Berg  
Sk 7,2-13; 5Ms 26,1-15 

1. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (INVOCAVIT) 
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühis-
taks kuradi teod.  1Jh 3,8b  
Mt 4,1-11; Hb 4,14-16; Ps 91 
Jutlus: 2Kr 6,1-10 

18. Pühapäev Ära karda, Siion, ärgu lõtvugu su 
käed! Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, 
kes aitab.  Sf 3,16-17  
Seepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja 
jõuetud põlved ja õgvendage teerajad oma jalgade-
le.  Hb 12,12-13  
Sa ise ei jõua, aga Jeesus jõuab, sa ise ei oska, aga Jees-
us oskab, sa ise ei tea, aga Jeesus teab. Sul ei jää üle 
teha muud, kui anda kõik oma elus Jeesuse kätte - ja 
mis ime, korraga sa jaksad!  Eenok Haamer 

19. Esmaspäev Kui teie silmis on halb teenida Issan-
dat, siis valige endile täna, keda te tahate teenida. 
Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat!” 
 Jos 24,15  
Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Juma-
la saladuste majapidajaiks.  1Kr 4,1  
Me ei ole rõõmusõnumit ise leiutanud, seepärast me ei 
või ka seda ise muuta ega moonutada.  John Stott  
2Ts 3,1-5; 5Ms 27,1-10 

20. Teisipäev Tema on mälestuse seadnud oma ime-
tegudele. Halastaja ja armuline on Issand.  Ps 111,4  
Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, - eks see ole 
Kristuse vere osadus? Leib, mida me murrame, - eks 
see ole Kristuse ihu osadus?  1Kr 10,16  
Nähtav kogudus kõigi oma puudustega on osadus, kui 
seal Sõna puhtana kuulutatakse ja sakramente õigesti 
jagatakse. Evangeelse arusaama kohaselt ei tee kogu-
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dust koguduseks selle organiseerimine ja administreeri-
mine, vaid Kristuse ligiolek Sõnas ja sakramendis. 
 Elmar Salumaa  
Ii 1,1-22; 5Ms 27,11-26 

21. Kolmapäev Issand käib teie ees, Iisraeli Jumal on 
teile järelväeks.  Js 52,12  
Meil tuleb palju hoolsamini panna tähele seda, mida 
me oleme kuulnud, et meid kõrvale ei uhutaks. 
 Hb 2,1  
Saada käima kindlal teel meid ja näita õiget rada; käi Sa 
ise meie eel, tröösti neid, kel muret, häda! Anna osaks 
taevavara, mis ei iial lõpe ära! 
 KLPR 199:2. Tobias Clausnitzer  
5Ms 8,11-18; 5Ms 30,11-20 

22. Neljapäev Kas Jumal ütleb, aga ei tee, või räägib, 
aga ei vii täide?  4Ms 23,19  
Jeesus ütles Peetrusele: Sa nõdrausuline, miks sa 
kahtlesid?  Mt 14,31  
Ma annan oma hirmud Sinu käte, Issand. Sina tead neid. 
Ma ise ei oska nendega toime tulla, aga Sina üksi suu-
dad vaigistada kõik tormid. Ma usaldan Sind. Sa teed 
mind tugevaks. Mida peaksin ma kartma, kui Sina oled 
minuga?  Eenok Haamer  
Jk 4,1-10; 5Ms 31,1-8 

23. Reede Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis 
ning päästis tema kõigist ta kitsikustest.  Ps 34,7  

Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse.  Mt 5,4  
Küll mõni lõik on pilvine ja pime, kus sooja päikest ku-
sagil ei näe. Siis hüüan välja Sinu kalli nime ja Sina 
ulatad mul jälle käe! 
 Milla Krimm Hb 2,11–18; 5Ms 33,1–5.26–29 

24. Laupäev Pese oma süda kurjusest, Jeruusalemm, 
et sind saaks päästa; kui kaua sa lased viibida eneses 
nurjatuil mõtteil?  Jr 4,14  
Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus 
ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istuta-
tud ja suudab päästa teie hinge.  Jk 1,21  
Meeleparandus on Jumala esmaand, millega Ta ini-
mesele oma olemasolust ja oma tahtest märku annab. 
Meeleparandus toimub seeläbi, et Püha Vaim inimest 
puudutab. Selle esimene tunnus on reaalsustaju selgi-
nemine: inimene mõistab, et ta ei ole see, kes ta olema 
peab.  Elmar Salumaa  
Rm 6,12-18; 5Ms 34,1-12 

Palvepäev tagakiusatud kristlaste eest 

2. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (REMINISCERE) 
Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu selle-
ga, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. 
 Rm 5,8  
Mk 12,1-12; Rm 5,1-5(6-11); Ps 35,1-16 
Jutlus: Js 5,1-7 
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25. Pühapäev Õigus ja õiglus on su aujärje alus; 
heldus ja ustavus käivad su palge ees.  Ps 89,15  
Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, 
sest nende päralt on taevariik.  Mt 5,10  
Tea, et laim ja häbistamine, ehkki neid on ebameeldiv 
taluda, on meile väga kasulikud ja päästvad; kui hakkad 
ennast rangemalt silmas pidama, saad kogemuse kaudu 
teada. Hoopis kiitust on tarvis karta, sest see kasvatab 
auahnust ja suurelisust: häda, kui kiitus ületab tegude 
suuruse.  Õigeusu kirikust 

26. Esmaspäev Me oleme pattu teinud nagu meie esi-
isad, me oleme teinud paha ja olnud õelad.  Ps 106,6  
Päästa meid ära kurjast.  Mt 6,13  
Kristuse valguses tunneme oma seotust, rikutust, olukor-
ra lootusetust. Kui Kristus meid valgustab, siis on see uus 
looming - see on uue elu algus. See on maailma loomine. 
Sündigu see ime meie kõikide juures!  Joel Luhamets  
1Ms 37,3-4.12-14.23-35(36); Jh 11,1-16 

27. Teisipäev Kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Ju-
mal! Kui väga suur on nende arv!  Ps 139,17  
Kui meie süda meid hukka mõistab, Jumal on suu-
rem kui meie süda ja teab kõik.  1Jh 3,20  
Meie ajal öeldakse sageli, et inimene peab ise endale 
andeks andma. Otsustav on siiski see, et inimene saab 
Jumalalt andeks. Ainus, kellel on õigus vahendada Ju-
mala andestust, on Jumal ise.  Leif Nummela  
Ii 2,1-10; Jh 11,17-31 

28. Kolmapäev Teenige Issandat kõigest südamest! 
Ärge taganege järgnema tühiseile jumalaile, kes ei 
too kasu ega päästa, sellepärast et need on tühised! 
 1Sm 12,20-21  
Ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda 
tahtmine.  Ef 5,17  
Pühakiri näitab meile meie süüd, meie vigu, ja meie 
peame laskma seda sündida - peame laskma end ma-
nitseda, noomida ja õpetada. Üksnes siis loed sa Piiblit 
õigesti, kui sa püha Sõna läbi saad süüaluseks Jumala 
ees ning tunned, et Jumalal on täielik õigus sind karista-
da ja häbistada su patu pärast. Sest ainult siis sa hakkad 
igatsema ja otsima Jumala suurt armu, mis ainukesena 
võib sind patust päästa.  Harald Põld  
Jh 16,29-33; Jh 11,32-45 
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MÄRTS 

Kuu loosung: Jeesus Kristus ütleb: See on lõpetatud!
 Jh 19,30 

1. Neljapäev Kes iganes kardab Issandat, seda ta 
õpetab teele, mis tuleb valida.  Ps 25,12  
Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas 
teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jäl-
gedes.  1Pt 2,21  
On õiged vaid teed, mis juhatab Ta, ja läheme me, vaid 
kuhu viib Ta. Kuis juhib meid Tema, mis tulema peab, 
vaid Tema teab seda, kõik juhatab Ta! 
 KLPR 361:1. Tundmatu autor  
1Jh 1,8-2,2(3-6); Jh 11,46-57 

1. märts 1457 - Vennaste Uniteedi algus Böömimaal 
Ülemaailmne naiste palvepäev 

2. Reede Jumal teab, mis on pimeduses, sest tema 
juures elab valgus.  Tn 2,22  
Jeesus ütleb: “Mina olen tulnud valguseks maailma, et 
ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse.”  Jh 12,46  

Mitte keegi ei või saada pimedast nägijaks ilma, et ta 
ei kogeks toimunud muudatust. Keegi ei saa pöörduda 
pimedusest valgusesse ilma, et ta oleks seda läbi elanud 
tõelise kogemusena, sest valgusse tulemine tähendab 
meelemuutust.  Urho Muroma  
2Kr 13,3-9; Jh 12,1-11 

3. Laupäev Kui Issand minuga rääkis, siis tuli mu sis-
se Vaim ja pani mind jalgadele seisma; ja ma kuul-
sin teda, kes minuga rääkis.  Hs 2,2  
Naine ütles Jeesusele: “Ma tean, et tuleb Messias, 
keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta 
kuulutab meile kõik”. Jeesus ütles talle: “Mina, kes 
ma sinuga räägin, olengi see”.  Jh 4,25-26  
Tähelepanu on Jumala tegudest suurim, millest sõltu-
vad ja lähtuvad kõik teised teod. Sest kui jõutakse nii-
kaugele, et Jumal pöörab oma palge kellegi poole, et 
tema peale vaadata, siis on see puhas arm ja õndsus, 
millele järgnevad muud annid ja teod.  Martin Luther  
Gl 2,16-21; Jh 12,12-19 

3. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (OCULI) 
Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab taga-
si, ei kõlba Jumala riigile.  Lk 9,62  
Lk 9,57-62; Ef 5,1-8a; Ps 35,17-28 
Jutlus: 1Pt 1,(13-17)18-21 

4. Pühapäev Mu isa ja ema hülgasid minu, aga Issand 
võtab mu üles.  Ps 27,10  
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Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me 
oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel; meid kiusa-
takse taga, kuid me pole hüljatud.  2Kr 4,8-9  
Kui Sina, Jeesus, oled minuga, siis teed Sa ka nõdra tu-
gevaks, hirmunu julgeks ja kurvastatu õnnelikuks. Võta 
minu käsi oma pihku ja hoia mind.  Eenok Haamer 

5. Esmaspäev On ju minu käsi selle kõik teinud ja 
nõnda on see kõik sündinud, ütleb Issand. Aga mina 
vaatan ka niisuguse peale, kes on vilets, kellel on pu-
rukspekstud vaim ja kes väriseb mu sõna ees. 
 Js 66,2  
Kui Jeesus rahvahulki nägi, oli tal hale meel nende 
pärast, sest nad olid piinatud ja vintsutatud otsekui 
lambad, kellel ei ole karjast.  Mt 9,36  
Isa, õigusega on mul Poja peale kindel lootus, sest kõik 
mu haigused ravid Sa terveks Tema kaudu, kes istub Su 
paremal käel ja palvetab meie eest. Vastasel korral hei-
daksin meelt, sest rohked ja suured on ju need mu hai-
gused, kuid veelgi tõhusam on Sinu ravim!  Augustinus  
Lk 14,(25-26)27-33(34-35); Jh 12,20-26 

6. Teisipäev Ära ütle: «Ma tasun kätte kurja eest!» 
Oota Issandat, küll tema aitab sind!  Õp 20,22  
Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid 
taotlege alati head üksteisele ja kõikidele!  1Ts 5,15  
Kes on suurim kangelaste seas? See, kes muudab oma 
vaenlased sõpradeks.  Awot de Rabbi Nathan  
Ii 7,11-21; Jh 12,27-36 

7. Kolmapäev Ma kogun nad maa viimastest äärtest; 
nende hulgas on ka pimedaid ja jalutuid, rasedaid ja 
sünnitajaid: suure hulgana tulevad nad siia tagasi. 
 Jr 31,8  
Jeesus ütleb: “Minu roog on see, et ma teen selle taht-
mist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan tema töö. Eks 
te ise ütle, et veel on neli kuud, ja siis tuleb lõikus? 
Vaata, mina ütlen teile: Tõstke silmad ja vaadake 
põlde: need on juba valged lõikuseks!”  Jh 4,34-35  
Tulge siis, oh patused, tulge, kurvad hinged, julgelt! 
Jeesus kutsub nüüd ja teeb teid ka Isa lasteks heldelt! Ei 
Ta põlga kedagi: Jeesus kutsub patuseid. 
 KLPR 214:4. Erdmann Neumeister  
Mt 13,44-46; Jh 12,37-50 

8. Neljapäev Issand, sa päästad inimesi ja loomi. 
 Ps 36,7  
Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega 
kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. 
 Mt 6,26  
Usaldada tuleb ainult Jumalat ja head tuleb oodata ja 
loota üksnes Temalt, kes Ta annab meile ihu, elu, süüa, 
juua, ülalpidamise, tervise, kaitse, rahu ja kõik vajaliku, 
nii ajalikud kui igavesed hüved. Samuti hoiab Ta meid 
õnnetuse eest, ja kui meiega midagi juhtub, päästab Ta 
meid ja aitab hädast välja.  Martin Luther  
Mt 19,16-26; Jh 13,1-11 
9. Reede Issand! Kas su silmad siis tõe peale ei vaa-
ta?  Jr 5,3  
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Apostlid ütlesid Issandale: Kasvata meie usku! 
 Lk 17,5  
Oh Jeesus, appi tule, mu usku kasvata! Ma tunnen, et Sa 
mulle tee, tõde, elu ka. Kui süda araks läheb, kui on mul 
usku vähe, siis Sa mind kinnita. 
 KLPR 110:4. Friedrich Adolf Lampe  
Mt 10,34-39; Jh 13,12-20 

10. Laupäev Teda piinati ja ta alistus ega avanud 
suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, 
kes on vait oma niitjate ees.  Js 53,7  
Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange 
maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, 
siis see kannab palju vilja.  Jh 12,24  
Jeesus polnud mingi religioosne mõtiskleja nagu Budd-
ha, vaid Jumal, kes ristil surres lepitas maailma patu. 
Paljud tahavad pidada Jeesust kõrgel kõlbelisel tasemel 
olevaks õpetajaks, kes religioonide sarjas tõi inimeste-
le kõige kõrgema usundi. Aga Jeesuse sõnumi ja kogu 
muu religioossuse vahel on sama suur erinevus kui val-
guse ja pimeduse, elu ja surma vahel.  Urho Muroma  
Gl 6,(11-13)14-18; Jh 13,21-30 

4. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (LAETARE) 
Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, 
aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.  Jh 12,24  
Jh 12,20-26; 2Kr 1,3-7; Ps 57 
Jutlus: Fl 1,15-21 

11. Pühapäev Lase oma pale paista oma hävitatud 
pühamu peale Issanda pärast!  Tn 9,17  
Ära karda, sa pisuke karjuke, sest teie Isa on heaks 
arvanud anda teile kuningriigi!  Lk 12,32  
Nii nagu Jumal lõi kõik maailma olendid eimillestki, 
mistõttu Teda hüütakse Loojaks ja kõigeväeliseks, nii 
jääb Ta muutumatult tegutsema. Ja kõik Tema teod sün-
nivad maailma lõpuni nõnda, et Ta teeb sellest, mis on 
eimiski, tühine, põlatud, vilets ja surnud, midagi oiva-
list, aulist, õnnist ja elavat.  Martin Luther 

12. Esmaspäev Ta tõmbas mind üles õuduse august ja 
paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinni-
tas mu sammud.  Ps 40,3  
Jeesus ütleb: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, tund tu-
leb, ja see ongi juba käes, mil surnud peavad kuul-
ma Jumala Poja häält, ning kes seda kuulevad, pea-
vad elama.”  Jh 5,25  
Oota, hing, oh oota Issandat sa, Tema peale looda, 
Päästjaks sulle Ta. Öö kindlasti läeb sul koidule, talve 
järel tuleb kuldne kevade. Murede marus ja häda sees 
on sul varjuks Jumal, truu abimees. 
 KLPR 345:1. Johan Friedrich Raeder  
Jh 6,26-35; Jh 13,31-38 

13. Teisipäev Parem taimetoit armastusega kui 
nuumhärg, mille juures on vihkamine.  Õp 15,17  
Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul 
ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu 
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või kõlisev kuljus.  1Kr 13,1  
Armastus on Jumala hääl ja Taeva seadus. 
 Grace Aguilar  
Ii 9,14-23.32-35; Jh 14,1-14 

14. Kolmapäev Nägemus ootab küll oma aega, aga 
ta ruttab lõpu poole ega peta. Kui ta viibib, siis oota 
teda.  Ha 2,3  
Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned 
peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu 
pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et 
kõik jõuaksid meeleparandusele.  2Pt 3,9  
Mõtle meile, et elaksime, oh Jumal, sest Sina armastad 
elu! Kirjuta meid eluraamatusse oma nime pärast, elav 
Jumal!  Juudi liturgia  
Jh 15,9-17; Jh 14,15-26 

15. Neljapäev Issanda korraldused on õiglased, need 
rõõmustavad südant.  Ps 19,9  
Jeesus ütleb: “Kui teie peate minu käske, siis te jää-
te minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud 
oma Isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma 
olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie 
rõõm saaks täielikuks.”  Jh 15,10-11  
Nii tänapäevastele kirikutele kui ka üksikutele kristlaste 
ühendustele ja ühistööle on iseloomulik vähene tähe-
lepanu pööramine õpetusküsimustele. Piiblis esinevad 
tõde ja armastus, õpetus ja elu koos. Neid ei vastandata 
ega seata alternatiivideks, sest väär õpetus juhib alati 

väärasse ellu.  Matti Väisänen  
2Kr 4,11-18; Jh 14,27-31 

16. Reede Issand, sinu Jumal tunneb su rännakut 
selles suures kõrbes.  5Ms 2,7  
Jeesus ütleb: “Mina olen maailma valgus. Kes järg-
neb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.” 
 Jh 8,12  
Mind oma tee peal võta hoida ja keela ära eksimast, 
mind lase õiget rada leida: kui seisan, hoia langemast. 
Mu ihu, hinge valgusta, mu päike armuga. 
 KLPR 282:6. Johann Scheffler  
Jh 16,16-23a; Jh 15,1-8 

17. Laupäev Issand, mu Jumal, ma kisendasin su 
poole ja sa tegid mu terveks.  Ps 30,3  
Oma maise elu päevil ohverdas Jeesus palumisi ja 
anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, 
kes teda võis päästa surmast, ja teda võeti kuulda 
tema allaheitlikkuse tõttu.  Hb 5,7  
Mu Jeesus, kallis elu, Sa püha paasatall, Sa tundsid sur-
mavalu kord ristil Kolgatal ja armastusega seal ennast 
ohvriks andsid, mu karistuse kandsid, mind usus kinni-
ta!  KLPR 74:1. Johan Caspar Schade  
Jh 14,15-21; Jh 15,9-17 
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5. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (JUDICA) 
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et 
ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!  Mt 20,28  
Mk 10,35-45; Hb 5,7-9; Ps 43 
Jutlus: 4Ms 21,4-9 

18. Pühapäev Issand, näita meile oma heldust ja anna 
meile oma abi!  Ps 85,8  
Arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. 
 Jh 1,17  
Kõik kallis hinge õnnistus saab meile puhtast armust, ei 
päästa oma vagadus meid iial põrgu hirmust. Usk aitab 
meid siin üksinda, ei maksa meie oma töö, vaid Jeesus 
on kõik maksnud!  ULR 411:1. Paul Speratus 

19. Esmaspäev Eks see ole sina, Issand, meie Jumal, 
see, kelle peale me loodame?  Jr 14,22  
See ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me 
midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuu-
leb meid.  1Jh 5,14  
Kas palvetamine vajab julgust? Siis küll, kui see, kelle 
poole pöördud, on hirmutav võõras. Aga kui sina ar-
mastad Teda ja sa tead, et Tema armastab sind, siis saab 
sinu kartus olla ainult eelarvamusest. Anna ära hirmud 
ja eelarvamused, et armastus saaks sind puudutada. 
 Eenok Haamer  
Ef 2,11-16; Jh 15,18-16,4 

20. Teisipäev Issand trööstib oma rahvast, lunastab 
Jeruusalemma.  Js 52,9  
Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei 
ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt.  Ef 2,8  
Kui kohtu ette lähen ma, ei või siis keegi kaevata - ma 
olen andeksandmist saanud, Tall on mu võlad lepitanud. 
 ULR 412:2. Nicolaus Ludwig von Zinzendorf  
Ii 19,21-27; Jh 16,5-15 

21. Kolmapäev Oma palge higis pead sa leiba sööma, 
kuni sa jälle mullaks saad, sest sellest sa oled võetud. 
Tõesti, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama. 
 1Ms 3,19  
Nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda 
tehakse ka kõik elavaks Kristuses.  1Kr 15,22  
Meilgi on võimalik kogeda Jeesuse ülestõusmise väge. 
Iga uuestisündinud usklik teab, kuidas ta hingest kadus 
surmahirm ning asemele astus lihtne ja julge igavese 
elu lootus. See on kõigi ühine kogemus, kes usuvad Jee-
susesse kui oma Päästjasse.  Osvald Tärk  
Hb 9,11-15; Jh 16,16-24 

22. Neljapäev Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei 
ole vastu pannud, ma ei ole taganenud.  Js 50,5  
Jeesus ütleb: “Kes tahab mind teenida, peab järgne-
ma mulle, ja kus olen mina, sinna saab ka mu teeni-
ja.”  Jh 12,26  
Iga kogudus, kes on kuulnud evangeeliumi, peab seda 
edasi andma. Selline on Jumala evangeeliumi kuuluta-
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mise peamine meetod.  John Stott  
Jr 15,15-21; Jh 16,25-33 

Katkematu palveahela Eesti palvepäev 
23. Reede Issanda käsk on selge, see valgustab silmi. 
 Ps 19,9  
Jeesus ütleb: “Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on 
vaim ja elu.”  Jh 6,63  
Nagu matemaatikas ei saa läbi ilma lõpmatuse mõisteta, 
nii ei jõuta ka iseenese mõistmises kuigi kaugele ilma 
Jumala mõisteta. Sest Jumala otsimine tähendab mõtle-
mist elu sügavusele, oma olemise lättele.  Toomas Paul  
Hb 10,1.11-18; Jh 17,1-11a 

24. Laupäev Issanda silmad jälgivad kogu maad, et 
võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad 
tema poole.  2Aj 16,9  
Kui naine sai teada, et Jeesus istub variseri majas 
lauas, tõi ta alabasterriista mürriõliga ja astus tema 
taha ta jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kast-
ma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles 
tema jalgu ja võidis neid mürriõliga.  Lk 7,37-38  
Me ei anna Hirmsa Kohtu ees vastust mitte selle eest, et 
ei ole olnud teoloogid või teinud imetegusid, vaid selle 
eest, et ei nutnud oma pattude pärast.  Õigeusu kirikust  
Lk 18,31-43; Jh 17,11b-26 

PALMIPUUDEPÜHA (PALMARUM) 
Nagu Mooses kõrbes mao ülendas, nõnda ülendatakse 
Inimese Poeg, et igaühel, kes usub temasse, oleks iga-
vene elu.  Jh 3,14.15  
Jh 12,12-19; Fl 2,5-11; Ps 92 
Jutlus: Js 50,4-9 

25. Pühapäev Kes jõuab ära rääkida Issanda vägevaid 
tegusid ja kuulutada kõike tema kiitust?  Ps 106,2  
Kui pühadeks kogunenud suur rahvahulk kuulis, et 
Jeesus tuleb Jeruusalemma võtsid nad palmipuu-
de oksi ja läksid välja temale vastu ning hüüdsid: 
“Hoosianna, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda ni-
mel, Iisraeli kuningas!”  Jh 12,12-13  
Kord rahvahulgad tervitasid Sind, Jeesus, suure vai-
mustusega. Nad Sulle hoosianna hüüdsid ja ehtisid teed 
palmiokstega. Kuid Sina tahtsid, et Su Vaimule nad 
avaksid kõik oma südame.  KLPR 85:1. Georg Kiviste 

26. Esmaspäev Laulge Issandale, kiitke tema nime, 
kuulutage päevast päeva tema päästet!  Ps 96,2  
Kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja 
Õlimäele.  Mk 14,26  
Põlvest-põlve tahame rääkida Sinu vägevusest ja igave-
sest ajast igavesti kuulutada Sinu pühadust. Meie huu-
lilt ei tohiks kunagi kaduda kiitus Sulle, Issandale, sest 
Sina oled Jumal, kes valitseb väes ja pühaduses. 
 Juudi liturgia  
Mt 26,6-13; Jh 18,1-11 
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27. Teisipäev Võimsaks on saanud tema heldus meie 
üle ja Issanda ustavus kestab igavesti. Halleluuja! 
 Ps 117,2  
Jumal, kes ei säästnud oma Poegagi, vaid loovutas 
tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos 
Pojaga meile kõike muud kinkima?  Rm 8,32  
Rist on Jumala jutlus tegudes. Igaüks, kes on kuulnud 
Jeesuse ristilöömislugu, on ühtlasi kuulnud, mida Ju-
malal on öelda inimkonna päästmiseks.  Osvald Tärk  
Ii 38,1-11; 42,1-6; Jh 18,12-27 

28. Kolmapäev Sind rajatakse õigluses; sa jääd ee-
male vägivallast, sest sul ei ole midagi karta, ja hir-
must, sest see ei ligine sulle.  Js 54,14  
Jeesus ütleb: “Rahu ma jätan teile, oma rahu ma 
annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm 
annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!” 
 Jh 14,27  
Inimest, kes järgib Kristust, ei häiri maailma laim ega 
pilge, ei kohuta naeruvääristamine ega vaenamine - 
tema puhas ja lepitatud süda on vaktsineeritud hirmu 
ja kartuse vastu. Seepärast ta teab: häda mulle, kui ma 
alust annan laimuks enda kohta, kui laimajad minust 
õigust kõnelevad! Kristlase vastu suunatud pilge olgu 
vale. See on nii, kui me julgelt järgime Jeesust. 
 Elmar Salumaa  
Lk 22,1-6; Jh 18,28-40 

SUUR NELJAPÄEV 
Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halasta-
ja ja armuline on Issand.  Ps 111,4  
Jh 13,1-15(34-35); 1Kr 11,23-26; Jh 19,1-16a 
Jutlus: 1Kr 10,16-17 

29. Neljapäev Vaata, kõik hinged on minu päralt. 
 Hs 18,4  
Jeesus ütleb: Minu Isa majas on palju eluasemeid. 
 Jh 14,2  
Kord läheme oma viimsele teekonnale. Siis muutuvad 
kõik asjad selgeks. Tähtsaks jääb õigupoolest vaid üks 
küsimus: kas Jeesuse veri on sinu patud pesnud? Kui 
jah, siis seisab sul ees rõõmus teekond.  Eero Junkkaala 

SUUR REEDE 
Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainu-
sündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei 
hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.  Jh 3,16  
Jh 19,16-30; 2Kr 5,(14b-18)19-21; Jh 19,16b-30 
Jutlus: Hb 9,15.26b-28 

30. Reede Mooses sirutas oma käe mere kohale ja 
Issand laskis mere taanduda tugevast idatuulest. 
 2Ms 14,21  
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 Kristu-
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ses Jeesuses, meie Issandas.  Rm 8,38-39  
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 

31. Laupäev Ometi ootab Issand, et teile armu anda. 
 Js 30,18  
Tuletage meelde, mis ta teile rääkis veel Galileas ol-
les, kui ta teile ütles, et Inimese Poeg antakse patuste 
inimeste kätte ja lüüakse risti ja kolmandal päeval 
ta tõuseb jälle üles.  Lk 24,6-7  
Paljud on kahelnud Jeesuse ülestõusmises. Kuid kes on 
uskunud, on kogenud, et sellele võib ehitada kogu oma 
elu.  Eero Junkkaala  
1Pt 3,18-22; Jh 19,31-42 

APRILL 

Kuu loosung: Jeesus Kristus ütleb: “Rahu olgu teile! 
Nõnda nagu minu Isa on mind läkitanud, nõnda läkitan 
ka mina teid!”  Jh 20,21 

1. ÜLESTÕUSMISPÜHA 
Kristus ütleb: Ma olin surnud, ja vaata, ma olen elav 
ajastute ajastuteni, ja minu käes on surma ja surmavalla 
võtmed!  Ilm 1,18  
Mk 16,1-8; 1Kr 15,1-11; Jh 20,1-10 
Jutlus: 1Sm 2,1-2.6-8a 

1. Pühapäev Kui sa võtad kuulda Issanda, oma Ju-
mala häält - õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud 
oled sa väljal.  5Ms 28,2-3  
Olgu sul meeles Jeesus Kristus, kes on üles äratatud 
surnuist.  2Tm 2,8  
Teoloogiline keigarlus, kus keegi edvistab, kui pal-
ju keeli ta oskab, raamatuid on lugenud või kui palju 
võõrsõnu ta tunneb, ei ole heaks tooniks tõsises usuli-
ses süvenemises. Tõeline vaimulik tarkus toetub alati 
ilmutuse faktilisele küljele, mida edastab Piibel, püüdes 
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seda kaasaegsete mõistete abil sõnumiks teha meile tä-
napäeval.  Arne Hiob 

2. ÜLESTÕUSMISPÜHA 
Lk 24,13-35; 1Kr 15,12-20; Jh 20,11-18 
Jutlus: 1Kr 15,50-58 

2. Esmaspäev Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei 
vasta, ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu.  Ps 22,3  
Jüngrid ütlesid Jeesusele: “Jää meie juurde, sest 
õhtu jõuab ja päev on juba veeremas! Ja tema läks 
sisse, et nende juurde jääda.”  Lk 24, 29  
Kristliku mõtiskluse siht on asetada oma mina asemele 
Kristus. Mõtiskleja ei räägi enesele ega kuula iseennast, 
vaid näeb ja kuuleb Kristust. Keha ja hingega asetub 
tema mõte ja süda tähelepanelikult Jeesus naatsaretlase 
sõna ja olemuse ette. Alistudes juuresolevale Kristuse-
le, keskendub inimene kuulama Teda.  Jörg Zink 

3. Teisipäev Nad on pööranud mu poole kukla, aga 
mitte näo. Ent oma hädaajal nad ütlevad: “Tõuse ja 
päästa meid!”  Jr 2,27  
Kas sa ei saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhti-
da meelt parandama?  Rm 2,4  
Meeleparandus on Jumala kutse ning pöördumine on 
selle teostamine praktikas. Taoline pöördumine on radi-
kaalne, sest pöördudes inimene tunnustab Jumala tahet 
ja kuuletub sellele. Pöördumisega kaasneb kõlbeline 
uuenemine. See on tervenemine.  Elmar Salumaa  

Jh 20,1-10; Jh 20,19-23 

4. Kolmapäev Sina olid mulle abiks ja su tiibade var-
ju all ma võin hõisata.  Ps 63,8  
Jumalast Sündinu hoiab teda, ja tige ei puutu temasse. 
 1Jh 5,18  
Kes siin võitlustes küll jõuab seista, Issand, Sinuta? Kes 
Su poolt ei ole, leiab, et Su vastu sõdib ta. Oma kilbiga 
meid hoia, oma Vaimuga meid võia. 
 KLPR 159:4. Johannes Rothen  
Jh 20,11-18; Jh 20,24-31 

5. Neljapäev Pöörduge minu poole ja laske endid 
päästa, kõik maailma ääred, sest mina olen Jumal ja 
kedagi teist ei ole!  Js 45,22  
Jeesus Kristus on lepitusohver meie pattude eest, 
kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pat-
tude eest.  1Jh 2,2  
Jeesus läheb ristile, jättes ainsana maksma Jumala tahte. 
Nii võidab Ta meid Jumalale tagasi. Ta ei sunni ega käi 
peale, vaid kutsub ja ootab. Et me ise läheksime Tema 
hääle peale, et me laseksime ennast koguda ja Temast 
juhtida.  Jaan Kiivit jun  
Jh 21,1-14; Jh 21,1-14 

6. Reede Kui Issand tõi tagasi Siioni vangid, siis oli-
me nagu unenägijad.  Ps 126,1  
Kui Jeesus nädala esimesel päeval vara oli üles tõus-
nud, näitas ta end esmalt Maarja Magdaleenale, kel-
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lest ta oli seitse kurja vaimu välja ajanud, ja too läks 
ja kuulutas neile, kes olid tulnud koos temaga, kui 
nad leinasid ja nutsid.  Mk 16,9-10  
Jeesuse tee ja töö ei lõppenud ristil. Surm ristil oli väl-
timatu, ent ei olnud lõpp-punkt. Meie lootus, et Tema 
on meie Lunastaja, rajaneb tõigal, et Ta tõusis surnuist 
üles. Just ülestõusmine on uue elu alus.  Toomas Paul  
Lk 24,36-47; Jh 21,15-19 

7. Laupäev Nende hõbe ja kuld ei päästa neid Issan-
da vihapäeval.  Hs 7,19  
Mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes 
mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud 
tegemata minulegi.  Mt 25,45  
Kes kõik ilma kasuks saanud, hinge kas ei kaota nad? 
Jumalat, kes meie Looja, kas nad pole unustand? Kas 
nad pole salgand seda, mis teeb jäävalt rikkaks meid; et 
siin ilmas valitseda müünud maha südameid? 
 KLPR 460:2. Andres Põder  
Lk 24,1-12; Jh 21,20-25 

2. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV  
(QUASIMODOGENITI) 
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, 
kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud 
elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi 
surnuist.  1Pt 1,3  
Jh 20,19-29; 1Pt 1,3-9; Ps 84 
Jutlus: Kl 2,12-15 

8. Pühapäev Jumala ingel hüüdis taevast Haagarit 
ning ütles temale: Mis sul viga on, Haagar? Ära kar-
da, sest Jumal on kuulnud poisi häält seal, kus ta on. 
Tõuse, tõsta poiss üles ja võta ta käekõrvale, sest ma 
tahan temast teha suure rahva!  1Ms 21,17-18  
Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest ega pingutu-
sest, vaid Jumalast, kes halastab.  Rm 9,16  
Usk peab andma häid vilju ja tegusid ning häid tegusid, 
mida Jumal on käskinud teha, peab tegema Jumala pä-
rast ja mitte lootma nendega Jumala armu ära teenida. 
Sest me saame patud andeks ja õigeks usu tõttu Kristu-
sesse.  Augsburgi usutunistus 

9. Esmaspäev Õiglane on tema, Issand, sest mina 
olen tõrkunud tema käsu vastu.  Nl 1,18  
Rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist 
üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda 
Jeesuse, valmistagu teid kõiges heas tegema tema 
tahtmist.  Hb 13,20-21  
Inimese tahtmise jõud saadab mõndagi korda, aga Ju-
mala tahtmine on igavene, kõigevägevam ramm ja vägi. 
See voolab Püha Vaimu sõna läbi nende sisse, kes nõua-
vad Jumala teerada oma elus kõndida ning toidab neid 
magusamini kui mesi, tugevamini kui leib. 
 Rudolf Gottfried Kallas  
1Ms 32,22b-32; Ef 1,1-10 

10. Teisipäev Mu ema üsast alates oled sina minu Ju-
mal.  Ps 22,11  
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Paulus kirjutab: “Ma olen veendunud selles, et see, 
kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne 
Kristuse Jeesuse päeva.”  Fl 1,6  
Oh Jeesus, Sa mu kaitseja, Sinuga lähen kartmata! Päe-
val ja öösel, kõikidel teedel jää, Jeesus, Sa mind varja-
ma.  KLPR 441:1. Tundmatu autor  
Ii 42,7-13(14-17); Ef 1,11-14 

11. Kolmapäev Issand, vägede Jumal, kes on nii või-
mas kui sina, Issand? Ja sinu ustavus on sinu ümber. 
 Ps 89,9  
Jeesus Kristus on ustav tunnistaja, esikpoeg sur-
nuist ja maa kuningate valitseja.  Ilm 1,5  
Jeesus, näita oma jõudu, eks Sa ise selgelt näed minu vaese 
hinge puudust, eks see meelt Sul härdaks tee? Küllap tahad 
päästa mind, patust, et ma teeniks Sind!  ULR 237:1  
Js 66,6-13; Ef 1,15-23 

12. Neljapäev Jumal, ole mulle armuline oma heldust 
mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halas-
tust mööda!  Ps 51,3  
Jeesuses Kristuses on meil lunastus tema vere läbi, 
üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust 
mööda.  Ef 1,7  
Pühitsuselu ja püha elu ei ole täiesti patuta elu, vaid 
elu alatises pattude andeksandmises. Meie pühitsus on 
Kristus, kelles meil on lunastus Tema vere läbi, mis teeb 
meid alati puhtaks kõigest patust.  Harald Põld  
Jh 17,9-19; Ef 2,1-10 

13. Reede Vaata, siin ma olen, Issand tehku minuga, 
nagu ta silmis hea on!  2Sm 15,26  
Siimon Peetrus ütleb Jeesusele: “Issand, sina tead, 
et sa oled mulle armas. Jeesus ütleb talle: Sööda mu 
tallekesi!”  Jh 21,15  
Issand, anna oma sulastele julgust võtta Sinu pakkumist 
tõsiselt, et Sinu Vaim võiks toimida!  Toomas Paul  
1Pt 2,1-10; Ef 2,11-22 

14. Laupäev Kes käib pimeduses ja kel puudub val-
gusekuma, see lootku Issanda nime peale!  Js 50,10  
Tema on meid kiskunud välja pimeduse meelevallast 
ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki.  Kl 1,13  
Kõik me oleme osaliselt vastutavad maailmas leiduva 
kurjuse eest, kui me ei võitle endas leiduva pimedusega. 
 Molly Tuby  
Ap 8,26-39; Ef 3,1-13 

3. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV  
(MISERICORDIAS DOMINI) 
Kristus ütleb: Mina olen hea karjane. Minu lambad kuu-
levad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad 
mulle ja mina annan neile igavese elu.  Jh 10,11.27.28  
Jh 10,11-16(27-30); 1Pt 2,21b-25; Ps 87 
Jutlus: 1Pt 5,1-4 

15. Pühapäev Issand, ole mulle armuline, sest ma 
olen nõrkenud! Tee mind terveks, Issand, sest mu 
hing on väga jahmunud.  Ps 6,3.4  
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Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei 
tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim 
ise palub meie eest sõnatute ägamistega.  Rm 8,26  
Mitte sõnade rohkus, vaid rohke usaldus teeb sinu 
ühenduse Jumalaga toimivaks.  Eenok Haamer 

16. Esmaspäev Mehe teed on Issanda silme ees ja 
tema paneb tähele kõiki ta jälgi.  Õp 5,21  
Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad 
tunnevad mind.  Jh 10,14  
Karjane, Sa valvad, oma lambaid hoiad, und ei ole Sul; 
abiks heldelt tulid, kaitsjaks, kilbiks olid päeva ajal mul, 
hoia Sa mind öösel ka, mind Su inglid kaitsma tulgu ja 
mu ümber olgu.  KLPR 405:1. Benjamin Schmolck  
Jh 10,1-10; Ef 3,14-21 

17. Teisipäev Eks see ole viia oma kotta viletsad ko-
dutud!  Js 58,7  
Meie armastame, sest tema on meid enne armasta-
nud.  1Jh 4,19  
Hea, mida tehakse kohustusena, ei vii kedagi edasi ega 
sünnita midagi uut. Seevastu hea, mis kasvab välja 
spontaansest ligimesearmastusest, on inimelu rikkus, 
edasiviiv ja loov jõud.  Jaan Kiivit jun  
Mt 9,35-10,1(2-4)5-7; Ef 4,1-6 

18. Kolmapäev Vaata, lapsed on pärisosa Issandalt. 
 Ps 127,3  
Siis toodi Jeesuse juurde lapsi, et ta paneks oma 

käed nende peale ja palvetaks.  Mt 19,13  
Sa lapsed sülle võtad, oh Issand, armsasti; suud neile 
heldelt annad, Sa räägid lahkesti. Su sees nad elavad, Su 
kallid, pühad haavad ka neile eluks saavad - nad taeva 
pärijad!  ULR 319:2. Cornelius Becker  
Jh 17,20-26; Ef 4,7-16 

19. Neljapäev Nagu linnud laotavad oma tiivad laiali, 
nõnda kaitseb vägede Issand Jeruusalemma, kaitseb 
ja päästab, säästab ja vabastab.  Js 31,5  
Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millel 
on see pitser: Issand tunneb omi.  2Tm 2,19  
Kui maailm meid ei avita, vaid jalge alla tallab, siis Ju-
mal isasilmaga veel vaeste peale vaatab. Kui kõik maa-
ilm meid kurvastab, meid Jumal siiski rõõmustab - au 
Jumalale andkem!  ULR 30:6. Johann Jakob Schütz  
Ef 4,(8-10)11-16; Ef 4,17-24 

20. Reede Vaata, taevas ja taevaste taevas ei mahuta 
sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen ehita-
nud.  1Kn 8,27  
Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist ar-
mastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on 
saanud meis täiuslikuks.  1Jh 4,12  
Mõnikord käsi palveks kokku pannes ehmun: kas 
tõesti on võimalik, et mina, tolmukübe universumis, 
olen Jumalale märgatav ja kuuldav, arvestatav?! Piibli 
tõotused rahustavad siis ja julgustavad jätkama palvet. 
Jah, tõeline ime on mõõtmatu Jumala kummardumine 
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minu kitsasse südamekambrisse. Armastuse ime! 
 Marcus Hermen  
Mt 26,30-35; Ef 4,25-32 

21. Laupäev Surma võrgud ümbritsesid mind, sur-
mavalla ängistused tabasid mind, ma sattusin ahas-
tusse ja muresse. Aga ma hüüdsin appi Issanda 
nime: “Oh Issand, päästa mu hing!”  Ps 116,3-4  
Jüngrid äratasid Jeesuse üles ja ütlesid talle: “Õpetaja, 
kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?” Ja tema tõusis, 
sõitles tuult ja ütles järvele: “Jää vakka, ole vait!” Ja 
tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks.  Mk 4,38-39  
Õnnelikud on need inimesed, keda juba lapsepõlvest 
peale on õpetatud lugema hommiku- ja õhtupalveid. Nad 
teavad, et nad pole maailmas üksinda.  Eenok Haamer  
Jh 14,1-6; Ef 5,1-14 

4. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (JUBILATE) 
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on 
möödunud, vaata, uus on sündinud.  2Kr 5,17  
Jh 15,1-8; 1Jh 5,1-4; Ps 66 
Jutlus: 2Kr 4,16-18 

22. Pühapäev Issand, mu Jumal! Sinu juures ma otsin 
pelgupaika, päästa mind kõigist mu tagakiusajaist ja 
kisu mind ära nende käest.  Ps 7,2  
Jeesus palvetas: “Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära 
maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest.” 
 Jh 17,15  

See on suhtumises kurjadesse vaimudesse õige, et mitte 
mõelda nendele, ajada need välja oma peast, kuid mitte 
eeldusel, et vaimumaailma polegi. Aga tõsi see on, et 
meil tuleb ennast kurjast lahutada ning et lahutamise 
oluline aspekt on see, et me kurjaga ei tegele, isegi sel-
lele ei mõtle, ehkki teame, et varjatult on ta veel olemas. 
 Arne Hiob 

23. Esmaspäev Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist ker-
kib valitsuskepp.  4Ms 24,17  
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab 
hoolt teie eest!  1Pt 5,7  
Selle asemel, et oma südames protsessida, vihastuda 
nende peale, kes meid petavad ja meile ülekohut teevad, 
võta kannatus kannatlikult Jumala käest vastu ja anna 
see Talle üle Teda usaldades. Ta muretseb sinu eest, Ta 
võitleb sinu eest!  Ema Basilea Schlink  
1Ms 1,6-8; Ef 5,15-20 

24. Teisipäev Issand, sinu heldus on taevas ja su us-
tavus ulatub ülemate pilvedeni.  Ps 36,6  
Jumal, kes rikas on halastusest, oma suure armastuse 
pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime 
surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud 
elavaks - armust olete õndsaks saanud.  Ef 2,4-5  
Normaalses elus ei tule paljudele mõttessegi, et inimene 
saab ääretult palju rohkem, kui annab - ja et alles tänu-
likkus teeb elu rikkaks.  Dietrich Bonhoeffer  
1Ms 1,9–13; Ef 5,21–33 
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25. Kolmapäev Issand on andnud ja Issand on võt-
nud; Issanda nimi olgu kiidetud!  Ii 1,21  
Me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb 
Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse 
kohaselt kutsutud.  Rm 8,28  
Tea, et ilma alandavate vahejuhtumiteta me ei alandu. 
 Õigeusu kirikust  
1Ms 1,14-19; Ef 6,1-4 

26. Neljapäev Joosep oli seal vangihoones. Aga Is-
sand oli temaga.  1Ms 39,20.21  
Valgus paistab pimeduses.  Jh 1,5  
Kui imeline on Jumal, kes selliseid imesid teeb, et süga-
vaim kannatus suurimaks rõõmuks muutub! 
 Ema Basilea Schlink  
1Ms 1,20-23; Ef 6,5-9 

27. Reede Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta 
ainsatki tema heategu!  Ps 103,2  
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristu-
se Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimu-
liku õnnistusega Kristuses.  Ef 1,3  
Armu kogedes vallandub tänupalve. Tänu ja palve on 
teineteisega seotud nagu õhk ja hingamine: üht ei saa 
olla teiseta. Jumalale võlgneme üksnes tänu. Me oleme 
tänulikud juba selle eest, et Tema võimaldab meil ene-
sega kõnelda.  Elmar Salumaa  
1Ms 1,24-31; Ef 6,10-17 

28. Laupäev Leping, mille ma teen Iisraeli sooga pä-
rast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune: ma pa-
nen nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile 
südamesse; siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on 
mulle rahvaks.  Jr 31,33  
Paulus kirjutab: “Teie olete Kristuse kiri, meie tee-
nimistöö läbi valminud kiri, mis ei ole kirjutatud 
tindiga, vaid elava Jumala Vaimuga.”  2Kr 3,3  
Üht nime tahan südamesse ma usus kirjutada endale. 
See paistab minu muredesse kui hele, selge taevapäike-
ne. Su nimi, Jeesus Kristus, igavest’ on mulle kõige kal-
lim kõikidest.  KLPR 50:2. Hugo Viktor Karl Wühner  
1Ms 2,1-3; Ef 6,18-24 

5. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (CANTATE) 
Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. 
 Ps 98,1  
Mt 11,25-30; Kl 3,12-17; Ps 98 
Jutlus: Ap 16,23-34 

29. Pühapäev Sinu oma olen mina, päästa mind! 
 Ps 119,94  
Jeesus ütleb: “Maailmas on teil ahastust, aga olge 
julged, mina olen maailma ära võitnud!”  Jh 16,33  
Nüüd ole julge, võitle ka, sest võideldes saad võidu sa! 
Kui kuri vaenlane su ees, siis Jeesus sinu abimees on 
häda sees.  ULR 512:3. Justus Henning Böhmer 
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30. Esmaspäev Kogu päeva ma sirutan käsi kange-
kaelse rahva poole, kes iseenese mõtetele järgnedes 
käib teed, mis ei ole hea.  Js 65,2  
Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu 
sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles 
patused.  Rm 5,8  
Inimese suurim süü pole mitte patud, mida ta teeb - kiu-
satus on võimas, kuid tema jõud on väike! Inimese suu-
rim süü on, et ta võiks igal hetkel meelt parandada, aga 
ta ei tee seda.  Hassiidid  
2Ms 15,(1-11)19-21; Hb 1,1-4 

MAI 

Kuu loosung: Usk on kindel usaldus selle vastu, mida 
oodatakse, ja veendumus selles, mida ei nähta.  Hb 11,1 

1. Teisipäev Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen 
kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. 
 Js 42,1  
Jeesus palvetas: “Õige Isa, maailm ei ole sind tund-
nud; aga mina tunnen sind ja need on hakanud 
tundma, et sina oled mind läkitanud.”  Jh 17,25  
Ei ükski taevast jätma Sind võinud sundida, Su armas-
tus Sind sundis meil’ taevast tulema. Oh arm, et appi tu-
lid maailma rahvaile, kes patuhädas olid, neid päästma 
heldesti.  KLPR 3:4. Paul Gerhardt  
1Sm 16,14-23; Hb 1,5-14 

2. Kolmapäev Olge tublid, kõik maa rahvas, ütleb Is-
sand, ja tehke tööd, sest mina olen teiega.  Hg 2,4  
Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes 
kastab, vaid Jumal, kes kasvatab.  1Kr 3,7  
Meid, Isa, lase väikseks saada, et suureks saaksid Sina 
meis, ja usus alandlikuks jääda - Su meel meil paistku 
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südameis. Siis kõlbame Su nõul ja väel tööks Sinu vii-
namäel.  KLPR 384:4. Joosep Liiv  
Rm 15,14-21; Hb 2,1-10 

3. Neljapäev Issand mõistab kohut rahvastele.  Ps 7,9  
Jumala sõna on südame meelsuse ja mõtete hindaja. 
 Hb 4,12  
Pühitsuse valdkonda kuulub kõik: maine ja sakraalne, 
siseelu, lähiümbrus ja kogu maailm. Kristliku usu ehe-
dust võib näha vaid uurides, kui sügavale ja kaugele see 
meie argielus ulatub.  Jörg Zink  
1Kr 14,6-9.15-19; Hb 2,11-18 

3. mai 1728 - algas loosungite väljajagamine Herrnhutis 

4. Reede Issand on armuline ja halastaja, pika mee-
lega ja rikas heldusest, ja tema kahetseb kurja. 
 Jl 2,13  
Olge armulised, nagu teie Isa on armuline!  Lk 6,36  
Oh Issand, vala rahuõli ka meie rahva haavadesse! Sa 
oled tasane, sa ei kisu mitte kärsitult osadust puruks 
seal, kus veel õlekõrre väärt armastust on leida vastase 
vaimus. Sa oled südamelt alandlik, olgugi küll et maail-
ma kohtumõistja ning Jumala Poeg, siiski annad Sa en-
nast kõige vaesema kerjuse arstiks, sõbraks ja vennaks. 
Seda meelt oleme meie siin maal ära unustanud, seda 
meelt anna meile uuesti!  Rudolf Gottfried Kallas  
Ilm 5,6-14; Hb 3,1-6 

5. Laupäev Issand tasub igaühele tema õiglust ja 
truudust mööda.  1Sm 26,23  
Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse 
järele, sest nemad saavad küllaga. Mt 5,6  
Tõde ja ka õigust sa vääramatult nõua! Isa teedel üksin-
da surmast ellu jõuad. 
 KLPR 471:3. Ernst Christian Richardt  
Jh 6,(60-62)63-69; Hb 3,7-19 

Misjoniohvri nädal 

6. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (ROGATE) 
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu pal-
vet ega ole mult ära võtnud oma heldust!  Ps 66,20  
Jh 16,23b-28(29-32)33; 1Tm 2,1-6a; Ps 95 
Jutlus: Kl 4,2-4(5-6) 

6. Pühapäev Issand, nõndamoodi jäädakse elama ja 
selles kõiges on mu vaimu elu: sina teed mind ter-
veks ja hoiad mind elus.  Js 38,16  
Üks nende seast, nähes enese terveks saanud olevat, 
läks tagasi ja andis Jumalale suure häälega au. 
 Lk 17,15  
Nüüd Sulle, Sina Isa taevas, toon mina tänu südamest, 
et ihu, hinge siin maailmas Sa oled kaitsnud kurja eest, 
kõik, mis mul tarvis, toimetand ja, mis mul vaja, val-
mistand.  KLPR 301:4. Johann Mentzer 
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7. Esmaspäev Mu poeg, ära põlga Issanda karistust 
ja ärgu olgu sulle vastumeelne tema noomimine. 
 Õp 3,11  
Seadke oma asjad korda, laske endid julgustada, 
olge üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis armastuse ja 
rahu Jumal on teiega!  2Kr 13,11  
Julgena võin alata nüüd päeva Sinu tõotusi siin usku-
des. Kui ma vaid ei põlgaks valus, vaevas lohutust, mis 
Sinu sõna sees! Nii ma olla võin Su armuhõlmas, tulgu 
siis, mis tulla lubad Sa! Silmapilgu elan siin maailmas - 
ja siis algab hommik rahumaal! 
 KLPR 334:3. Lina Sandell-Berg  
Mk 1,32-39; Hb 4,1-13 

8. Teisipäev Issand, su otsused muistsest ajast on õi-
ged ja kindlad.  Js 25,1  
Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, 
sest ustav on, kes seda on tõotanud.  Hb 10,23  
Üle mässava voogude astub - usk teedel ei pimedust 
näe... Usk võtab kõik tõotused vastu, haarab Issanda tu-
geva käe.  Milla Krimm  
Lk 18,1-8; Hb 4,14-5,10 

9. Kolmapäev Pöördudes ja vaikseks jäädes te pää-
seksite, rahus ja lootuses oleks teie jõud.  Js 30,15  
Jeesus ütles Martale: “Sa muretsed ja teed enesele 
tüli paljude asjadega; kuid tarvis on vähe, õigupoo-
lest üht. Maarja on selle hea osa valinud ja seda ei 
võeta temalt ära.”  Lk 10,41-42  

Sa vajad vaikust, et korrastada oma mõtteid ja kuulda 
Jumala tasast häält. Pane kinni raadio ja televiisor ning 
võta aega vaikseks palvetamiseks. Kui su hing saab ko-
sutatud, siis ära unusta kosutuse andjat tänada. 
 Eenok Haamer  
Mk 9,14-29; Hb 5,11-6,8 

KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA 
Kristus ütles: “Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma 
tõmban kõik enese juurde.”  Jh 12,32  
Lk 24,(44-49)50-53; Ap 1,3-4(5-7)8-11; Ps 68,1-19 
Jutlus: Ilm 1,4-8 

10. Neljapäev Issand juhatab sind alati ning toidab 
su hinge põuasel maal.  Js 58,11  
Jeesus ütleb: “Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen 
teie juurde.”  Jh 14,18  
Issand Jeesus Kristus! Sinule on antud kõik meelevald 
taevas ja maa peal. Sa oled tõotanud olla omade juures 
iga päev maailma otsani. Ole meie saatja ja valgus täna-
se päeva teel!  Toomas Paul 

11. Reede Me ülistame sind, Jumal, me ülistame 
sind, sest su nimi on ligi; sinu imeasju jutustatakse. 
 Ps 75,2  
Teid on kutsutud kuulutama tema kiidetavust, kes 
teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. 
 1Pt 2,9  
Kui tahame aidata üksteist välja usu- ja palveelu prob-
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leemidest, peab usust ja palvest rääkima piisavalt sel-
gelt. Kartus ja aja vaimu järele mugandumine ei kanna 
mingit vilja.  Jörg Zink  
Jh 18,33-38; Hb 6,9-20 

12. Laupäev Ma kosutan väsinud hinge ja täidan iga 
nälginud hinge.  Jr 31,25  
Sündis, kui Jeesus lauas istus Leevi majas, et istus 
ka palju tölnereid ja patuseid lauas ühes Jeesuse ja 
ta jüngritega.  Mk 2,15  
Su halastusest kaetuna võin tulla, mis ülisuur mu - põr-
mu - vastu on. On arm, et kuulun Sulle, võin Su ligi olla 
- ja see on minu kõige suurem õnn.  Milla Krimm  
Ilm 4,1-11; Hb 7,1-10 

Ülemaailmne palvenädal kristlaste ühtsuse eest (oiku-
meeniline palvenädal) 

7. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (EXAUDI) 
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma 
tõmban kõik enese juurde.  Jh 12,32  
Jh 15,26-16,4; Ef 3,14-21; Ps 68,20-36 
Jutlus: Jr 31,31-34 

13. Pühapäev Issand lasku oma pale paista sinu peale 
ja olgu sulle armuline.  4Ms 6,25  
Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja 
Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega!  2Kr 13,13  
Õnnista ja hoia, Vaimuga meid võia, oma pale tõsta Sa, 

Issand ja meid valgusta!  KLPR 206:1. Johannes Gossner 
14. Esmaspäev Issanda heldus täidab maa.  Ps 33,5  
Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes 
teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase Isa las-
teks - tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja 
heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste 
peale.  Mt 5,44-45  
Armastuses Jeesuse ja inimeste vastu saab sinu elu vil-
jakandvaks ja valmib rikkalikuks lõikuseks. 
 Ema Basilea Schlink  
Hs 11,14-20; Hb 7,11-22 

15. Teisipäev Laulge Issandale uus laul, sest ta on tei-
nud imetegusid.  Ps 98,1  
Laulge ja mängige pilli kogu oma südamega Issan-
dale.  Ef 5,19  
Su heldusest mind aita laulda, et õieti Sind lauldes kuu-
lutan, siis minu laul on ilus kuulda, kui tões ja vaimus 
Sind ma kummardan. Ja kui Su Vaim mu südant valgus-
tab, siis minu laul Sind tõesti ülistab. 
 KLPR 297:3. Bartholomäus Crasselius  
1Jh 4,1-6; Hb 7,23-28 

16. Kolmapäev Hea on Issand kõigile ja tema halas-
tus on üle kõigi tema tegude.  Ps 145,9  
Ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest 
Jumala laste kirkuse vabadusse.  Rm 8,21  
Oh loodu, Loojat kummarda ja kiida teda rõõmsalt. Täis 
Tema au on taevas, maa, mets, meri kohab võimsalt. Sääl 
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hommik kullast kuue koob, ja uue päeva kaasa toob, öö 
pimeduse võidab.  KLPR 287:1. Rudolf Reinaru  
Js 32,11-18; Hb 8,1-13 

17. Neljapäev Ta on kaldunud nende palve poole, kes 
on tehtud puupaljaks, ega ole põlanud nende palvet. 
 Ps 102,18  
Tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva 
poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: “Oh Ju-
mal, ole mulle patusele armuline!” Ma ütlen teile, 
tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult. 
 Lk 18,13-14  
Kannatus või valu toob välja, mida me tegelikult mõtle-
me ja igatseme ja kes me tegelikult oleme. Kannatus on 
vajalik muutumiseks. Südamepõhjani minev valu muu-
dab läbinisti meie isikut. Muidu oleme kanged, uhked, 
teame ise, kuidas asjad olema peavad.  Arne Hiob  
Ap 1,12-26; Hb 9,1-10 

18. Reede Nad on teinud suurt pattu ja on enesele 
valmistanud kuldjumalad. Kui sa nüüd siiski an-
naksid andeks nende patu!  2Ms 32,31.32  
Kätega valmistatud asjad ei ole jumalad.  Ap 19,26  
Ärgem kunagi segagem Jeesuse isikut teiste usundite 
alustajatega. Jeesus on taevast, Jumala Poeg, need tei-
sed on maised, patused inimlapsed. Usundite alustajaid 
on mitmesuguseid, aga on üks, kes võib meile tuua iga-
vese elu ja ülikülluse, ja see on Jeesus!  Urho Muroma  
Ef 1,15-23; Hb 9,11-15 

19. Laupäev Issand parandab need, kelle süda on mur-
tud, ja seob kinni nende valusad haavad. Ps 147,3  
Jeesus võttis nad vastu ning rääkis neile Jumala rii-
gist ja parandas need, kel tervekstegemist vaja. 
 Lk 9,11  
Hirm muutub julguseks, kui usume, et Jeesus tuleb ke-
set hirmu meie juurde.  Ema Basilea Schlink  
Jh 16,5-15; Hb 9,16-28 

1. NELIPÜHA 
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, 
ütleb vägede Issand.  Sk 4,6  
Jh 14,23-27; Ap 2,1-18; Ps 99 
Jutlus: 1Kr 2,12-16 

20. Pühapäev Vaata, Issanda käsi ei ole päästmiseks 
lühike ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süü-
teod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. 
 Js 59,1-2  
Jeesus ütleb: “Ma saadan Lohutaja teie juurde. Ja 
kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu koh-
ta ja õiguse kohta ja kohtu kohta.”  Jh 16,7-8  
Iga usklik teadku, et liha ja veri ei toonud teda pöördu-
misele, vaid Püha Vaim. Uue vaimuliku elu algus ini-
meses on ilma Püha Vaimuta võimatu.  Osvald Tärk 

2. NELIPÜHA 
Mt 16,13-19; 1Kr 12,4-11; Ps 81  
Jutlus: Ef 4,11-15(16) 
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21. Esmaspäev Kes rõhub viletsat, teotab tema Loo-
jat.  Õp 14,31  
Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Is-
sand on ligidal!  Fl 4,5  
Meid soolaks tee maailmale, et puhtust, valgust, tõde 
me elu sisse kanname ja väsinuid Su ette. Meid päästsid 
Sa, nüüd teenima Su nõtru vendi õpeta, neid aitama Su 
nimel!  KLPR 288:3. Gabriel Taapopi 

22. Teisipäev Ma olin nõder ja Issand aitas mind. 
 Ps 116,6  
Nii ma siis tahan meelsamini kiidelda oma nõtrus-
test, et Kristuse vägi asuks elama minusse.  2Kr 12,9  
Ära karda, kui näed ennast kõlbmatuna, karda näha en-
nast pühana. Näha ennast halvana - see viib alandlik-
kuseni, aga näha ennast pühana on ilmselge deemonlik 
eksitus.  Õigeusu kirikust  
1Kr 14,1-5.27-40; Hb 10,1-18 

23. Kolmapäev Pikameelne on parem kui kangelane, 
ja kes valitseb iseenese üle, on parem kui linna val-
lutaja.  Õp 16,32  
Taotlegem nüüd seda, mis läheb tarvis rahuks ja 
vastastikuseks paranduseks.  Rm 14,19  
Mitmed hädad maa peal, mida Jumal saadab, kan-
navad kaunist vilja südametes. Aga inimeste armas-
tuseta sõnad ja teod ei kasvata muud kui kibuvitsu. 
Seal ei jää südametes muud üle kui viljatu maa, mil-
le põud on ära põletanud, nurme palav närtsitanud. 

 Rudolf Gottfried Kallas  
Ef 3,11-14; Hb 10,19-25 

24. Neljapäev Õnnis on see, kelle üleastumine on 
andeks antud, kelle patt on kinni kaetud.  Ps 32,1  
Jeesus ütles: “Seepärast, ma ütlen sulle, on temale 
palju patte andeks antud, sest ta on palju armasta-
nud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab 
pisut.”  Lk 7,47  
Sina üksi jõuad päästa mind, mu Õnnistegija. Käed 
Su poole tahan tõsta, väsimata paluda: Kisu välja valu 
juured, anna andeks patud suured, ole ligi armuga, oma 
Vaimu läkita!  KLPR 66:1. Johann Kaspar Lavater  
2Kr 3,2-8(9); Hb 10,26-31 

25. Reede Vägede Issandal on päev: kõigi suureliste 
ja kõrkide jaoks, kõigi jaoks, kes kõrgele on tõus-
nud, et neid alandada.  Js 2,12  
Ristija Johannes ütles: “Kandke nüüd meeleparan-
dusele kohaseid vilju ja ärge hakake iseenestes ütle-
ma: “Meie isa on ju Aabraham.”  Lk 3,8  
Nii suur kui inimene on Jumala silmis, nii suur on ta 
tegelikult - ja mitte suurem!  Franciscus Assisist  
Gl 3,1-5; Hb 10,32-39 

26. Laupäev Issand, pane valvur mu suu ette, hoidja 
mu huulte uksele!  Ps 141,3  
Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule 
loomusele, vaid teenige üksteist armastuses!  Gl 5,13  
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Õpeta mind, oh Issand, teadma, mida pean teadma , 
armastama, mida pean armastama, kiitma, mis Sulle 
kõige enam meeldib, kõrgelt austama seda, mis Sinugi 
silmis on auväärne, ja põlgama seda, mida Sina vihkad! 
 Thomas Kempisest  
Ap 18,1-11; Hb 11,1-7 

KOLMAINUPÜHA (TRINITATIS) 
Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on 
täis tema au!  Js 6,3  
Jh 3,1-8(9-15); Rm 11,(32)33-36; Ps 145 
Jutlus: Ef 1,3-14 

27. Pühapäev Mõelge kaugel Issandale ja teile mee-
nugu Jeruusalemm!  Jr 51,50  
Palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning 
selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega 
kõigi pühade eest.  Ef 6,18  
Nurisemiste ja etteheidetega ei ole saavutatud veel ain-
satki ärkamist, küll aga alandliku hüüdmise ja palvega. 
Nii on meie esmaseks vajaduseks palvetajad.  
 Osvald Tärk 

28. Esmaspäev Nõnda ütleb Issand: “Ma olen kuul-
nud su palvet, ma olen näinud su silmavett. Vaata, 
ma teen sind terveks.”  2Kn 20,5  
Laatsarus oli haige. Õed saatsid nüüd Jeesusele 
sõna: Issand, vaata, su sõber on haige.  Jh 11,2-3  
Jumala tõotuste kätte saamiseks on vaja usaldust Tema 

vastu. Muidu ei ole sul kätt vastuvõtmiseks. 
 Eenok Haamer  
2Ms 3,13-20; Hb 11,8-22 

29. Teisipäev Issanda käsul läksid Iisraeli lapsed tee-
le ja Issanda käsul lõid nad leeri üles.  4Ms 9,18  
Siimon ütles Jeesusele: “Õpetaja, me oleme terve öö 
vaeva näinud ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna 
peale lasen ma võrgud vette.”  Lk 5,5  
Vastu võetakse need, kes usuvad: uskumine näitab meie 
nõustumist, ilma nõustumata ei veeta aga kedagi juma-
lariiki.  Arne Hiob  
Js 43,8-13; Hb 11,23-31 

30. Kolmapäev Kiitke Issandat, kõik tema tööd kõi-
gis tema valitsuse paigus! Kiida, mu hing, Issandat! 
 Ps 103,22  
Saage täis Vaimu, lauldes omavahel psalme, hümne 
ja vaimulikke laule.  Ef 5,18-19  
Imeline Issand, vägev valitseja, ole meie laulu kuulja! 
Oma imearmul Sa meid ikka kannad, halastad ja abi 
annad. Aita Sa, kinnita meid, kes kiitust toome ja Sind 
ülistame!  KLPR 294:1. Joachim Neander  
Ap 17,(16)22-34; Hb 11,32-40 

31. Neljapäev Ma tean, et Issand ajab viletsa kohtu-
asja ja teeb vaesele õige otsuse.  Ps 140,13  
Õndsad olete teie, vaesed, sest teie päralt on Jumala 
riik.  Lk 6,20  
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Me võime oma maistes rõõmudes ja muredes, oma elus 
ja surmas usaldada Jumala kätte kõik, oma ihu, hinge ja 
vaimu. Võtta vastu viimseni kõik, mis tuleb, teadmise-
ga, et mitte miski ega keegi ei riisu meid Tema käest. 
 Toomas Paul  
Ef 4,1-7; Hb 12,1-11 

JUUNI 

Kuu loosung: Ärge unustage külalislahkust, sest selle 
läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena 
vastu ingleid.  Hb 13,2 

1. Reede Küll Jumal läkitab oma helduse ja ustavu-
se.  Ps 57,4  
Me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud 
Poja maailma Päästjaks.  1Jh 4,14  
Kui sa oled kogenud Jeesuse ligiolekut, siis ole julge 
teisigi julgustama.  Eenok Haamer  
2Pt 1,16-21; Hb 12,12-17 

2. Laupäev Sina oled mu pääste Jumal, sind ma oo-
tan kogu päeva!  Ps 25,5  
Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me 
ootame seda kannatlikult.  Rm 8,25  
Issanda sõna annab perspektiivi, kui ei vaadata ainult 
negatiivsetele asjadele.  Aino Gundersen  
Jh 14,7-14; Hb 12,18-24 
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1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see 
võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab 
kõrvale minu.  Lk 10,16  
Lk 16,19-31; 1Jh 4,16b-21; Ps 76 
Jutlus: Jr 23,16-29 

3. Pühapäev Pimeduses tõuseb õiglastele valgus, ar-
muline ja halastav ja õige.  Ps 112,4  
Rõõmuga tänage Isa, kes teid on teinud kõlblikuks 
osa saama pühade pärandist valguse riigis.  Kl 1,12  
Sina, Issand, lood valguse pimedusse, rõõmu kurbuses-
se, lohutuse maharõhutuile, selguse eksinuile, elu nõr-
kadele. Loo valgus ka minu päeva algusse. Sinu Sõna 
on valgus. Räägi mulle. Sinu tõde on elu.  Jörg Zink 

4. Esmaspäev Issand ütleb: “Et ta minusse on kiindu-
nud, siis ma päästan tema.”  Ps 91,14  
Jeesus ütleb: “Nõnda nagu Isa on armastanud mind, 
olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastus-
se!”  Jh 15,9  
Suur haruldus on truu sõber, kes jääb oma sõbra kõrvale 
ka kõigis tema hädades. Sina, Issand, oled kõige usta-
vam sõber igal ajal ega ole ühtki, kes Sinuga sarnaneks. 
 Thomas Kempisest  
Ap 4,(1-3)8-21; Hb 12,25-29 

5. Teisipäev Rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütle-
sid: “Me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale 

ja sinule. Palu Issandat, et ta võtaks meilt ära need 
maod!” Ja Mooses palvetas rahva eest.  4Ms 21,7  
Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest 
vabad.  Jh 8,36  
Sa trööstid mind, mu kurbus on Sul teada - Sa mõistad 
põrmulapse ohkeid, valu. Kui eksis, võid kõik jälle kor-
da seada ja murtud hinge armukätel talud. 
 Milla Krimm  
2Kr 1,23-2,4; Hb 13,1-14 

6. Kolmapäev Issand Jumal on minu jõud.  Ha 3,19  
Sulle saab küllalt minu armust; sest vägi saab nõtru-
ses täie võimuse!  2Kr 12,9  
Kui me olukordadesse, mis meile hirmu teevad, Jeesuse 
kaasa võtame, siis muutuvad need korrapealt teiseks. 
See, mis meile näis hirmuäratava paratamatusena, osu-
tub siis purustatuks, sest Tema on seal. 
 Ema Basilea Schlink  
Hs 3,22-27; Hb 13,15-25 

7. Neljapäev Joosep ütles vendadele: “Te mõtlesite 
küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks.” 
 1Ms 50,20  
Halastus kiidab end kohtust kõrgemaks.  Jk 2,13  
Kui Jumal meid täidab armastusega, halastava armastu-
sega ligimese vastu, kes meile palju raskusi valmistab, 
saame õnnelikeks inimesteks.  Ema Basilea Schlink  
Jh 21,15-19; Am 1,1-2; 3,3-8 
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8. Reede Sulle antakse uus nimi, mille määrab Issan-
da suu.  Js 62,2  
Hea karjane hüüab oma lambaid nimepidi ning viib 
nad välja.  Jh 10,3  
Sa oled minu karjane ka siis kui öö mind katab. Sa val-
vad seal, kus lambake kõik päevamured jätab ja tänab 
noore rohu eest ja juua et võis eluveest. Viid homme 
jälle teele!  KLPR 284:3. Endel Mets  
Jr 20,7-11; Am 3,1-2.9-15 

9. Laupäev Issand uurib läbi kõik südamed ning 
mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid.  1Aj 28,9  
Naatanael küsis Jeesuselt: “Kust sa mind tunned?” 
Jeesus vastas ja ütles talle: “Ma nägin sind viigipuu 
all, enne kui Filippus sind hüüdis.”  Jh 1,48  
Iga põlvkond peab ise üle elama vaimuliku ärkamise, 
iga põlvkord peab ise vastu võtma Jeesuse Kristuse ja 
Jumala vaimu annid. Muidu kanname vaid kristlase 
nime.  Osvald Tärk  
Jn 1,1-16; Am 4,1-13 

2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaeva-
tud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! 
 Mt 11,28  
Lk 14,(15)16-24; Ef 2,17-22; Ps 36 
Jutlus: 1Kr 14,1-3.20-25 

10. Pühapäev Tõstkem oma südamed ja käed Jumala 

poole taevas!  Nl 3,41  
Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!  Kl 4,2  
Sa ulatad oma käe neile, kes Sind appi hüüavad. Su pa-
rem käsi on sirutatud nende poole, kes pöörduvad. 
 Juudi liturgia 

11. Esmaspäev Issand on ligi kõigile, kes teda appi 
hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. 
 Ps 145,18  
Kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te 
saate.  Mt 21,22  
Palve vastused ei ole ulme. Et neid kätte saada, on vaja 
usaldada, et Jeesus sinu palveid kuuleb. Ainult oodata 
tuleb kannatlikult. Jumala ajamõõdud erinevad meie 
omadest, pealegi Tema teab, millal on õige aeg vastata. 
 Eenok Haamer  
Õp 9,1-10; Am 5,1-17 

12. Teisipäev Ometi oled sa meie keskel, Issand! Mei-
le on pandud sinu nimi, ära jäta meid maha!  Jr 14,9  
Te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses 
Jeesuses.  Gl 3,26  
Jah, nüüd on põrmus vaenlane, me rõõmuga Sind kiida-
me! Ta enam meid ei kohuta, sest võitjad me Su lastena. 
Halleluuja!  KLPR 116:3. Kaspar Stolzhagen  
2Ms 2,11-15(16-22)23-25; Am 5,18-24 

13. Kolmapäev Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja 
tema tiibade all sa leiad varju.  Ps 91,4  
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Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? 
 Rm 8,31  
Seda, kas sul on Jumal, on võimalik kergesti kindlaks 
teha. Mitte et sa saaksid Temast käega kinni haarata, 
Teda kinni võtta ja taskusse pista või laekasse panna. 
Temast kinni haaramine tähendab seda, et süda haarab 
Temast kinni ja ripub Tema küljes. Südamega Tema 
küljes rippumine ei ole aga midagi muud kui kogu oma 
usalduse Tema peale panemine.  Martin Luther  
Jh 4,5-14(15-18); Am 6,1-14 

14. Neljapäev Jumal olgu meile armuline ja õnnis-
tagu meid; ta lasku oma pale paista meie peale, et 
maa peal tuntaks sinu teed, kõigi rahvaste seas sinu 
päästet!  Ps 67,2-3  
Jumal on teatanud meile oma tahtmise saladuse 
oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavan-
danud aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses 
võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. 
 Ef 1,9-10  
Õnnista mu elu, õnnista mu tööd! Vaigista mu valu, val-
gusta mu teed! Käest mul kinni võta ja mind taluta, ära 
iial jäta Sa mind üksinda!  KLPR 336:4. Georg Kiviste  
Mt 15,29-39; Am 7,1-9 

15. Reede Teda haavati meie üleastumiste pärast, 
löödi meie süütegude tõttu.  Js 53,5  
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  
Surmavald on murtav ja lõhatav ainult seestpoolt – seda 
on nüüd Jumal Jeesuse kaudu teinud. Aga enne kui sai 
toimuda ülestõusmine, tuli läbida surma tõsine vari. 
 Arne Hiob  
Jh 6,37-40(41-46); Am 7,10-17 

16. Laupäev Vaata, mu suur kibedus muutus rahuks: 
sina kiindusid mu hinge hukatuse augus, sest sa heit-
sid kõik mu patud oma selja taha.  Js 38,17  
Meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes 
meid on armastanud ja armust meile andnud igavese 
julgustuse ja hea lootuse, julgustagu teie südant ja kin-
nitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas!  2Ts 2,16-17  
Issandalt ei saa osta ega ka manipuleerimisega kavalda-
da ei tervist ega midagi muud, kuid hoolimata kõigest 
on Ta valmis jagama ülevoolavat armastust ja heldust. 
 Aino Gundersen  
Jn 2,1-11; Am 8,1-10 

3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. 
 Lk 19,10  
Lk 15,1-3.11b-32; 1Tm 1,12-17; Ps 139 
Jutlus: 1Jh 1,5-2,6 

17. Pühapäev Minu Vaim püsib teie keskel. Ärge 
kartke!  Hg 2,5  
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Lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja 
valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile 
on antud.  Rm 5,5  
Sinu peale tahan loota, püha Isa, alati. Üksi Sa võid elu 
saata Poja läbi mullegi.  KLPR 168:3. Aleksander Abel 

18. Esmaspäev Nõnda ütleb Issand: “Ma tunnen 
neist rõõmu, tehes neile head.”  Jr 32,41  
Jeesus ütleb: “Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse 
minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning 
leiab karjamaad.”  Jh 10,9  
Su ligi tahan olla, mu Jeesus, alati, Su püha risti alla, ma 
langen põlvili. Siin oma hinge mured kõik Sulle aval-
dan ja olgu need kui suured, Sult lohutust ma saan. 
 KLPR 270:1. Alide Kolka  
Lk 7,36-50; Am 8,11-14 

19. Teisipäev Kes teeb mu seaduste järgi, käib mu 
määruste järgi - tema ei sure oma isa süü pärast. 
 Hs 18,17  
Teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või 
kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, vaid 
Kristuse kalli verega.  1Pt 1,18-19  
Sa oled surma läinud, meid oma lasteks teinud ja ostnud 
verega. Su pühad surmahaavad me hinge kosutavad – 
nüüd tuleme Sind tänama. 
 KLPR 77:2. Carl Peter Ludwig Maurach  
Km 10,6-16; Am 9,1-10 

20. Kolmapäev Issand avab sulle oma rikkaliku va-
raaida, taeva, andes su maale vihma õigel ajal ja õn-
nistades kõiki su kätetöid.  5Ms 28,12  
Meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu 
peale.  Jh 1,16  
Isegi kui meile inimeste poolt palju head osaks saab, 
tähendab see ikkagi kõige vastuvõtmist Jumalalt Tema 
käsul ja korraldusel.  Martin Luther  
Mi 7,7-9.18-20; Am 9,11-15 

21. Neljapäev Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes 
sinu peale loodab.  Ps 84,13  
Aabraham uskus, kui lootus näis lootusetu.  Rm 4,18  
Mu Jumal, kuis nii varjul oled, kuis imelised on Su 
teed! Mis kasu saadavad kõik mured; veel enne mind 
Sa muretsed! Mu Jumal, Isa, saada mind, et risti allgi 
kiidan Sind!  KLPR 360:1. Salomo Franck  
Mt 18,15-20; Ho 1,1-9 

22. Reede Hõiska ja rõõmusta, Siioni tütar, sest vaata, 
ma tulen ja asun su keskele, ütleb Issand!  Sk 2,14  
Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks 
selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkita-
nud maailma, et me tema läbi elaksime.  1Jh 4,9  
Su oma, Issand, on mu süda, Sa minu vara ja mu võit; 
mu eest Sa kandsid surmahäda, et mulle tõuseks elu 
koit. Sa maksid minu võla ära, mu hinge õnn ja kallim 
sära!  KLPR 264:3. Gerhard Tersteegen  
Gl 3,6-14; Ho 2,1-3 
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23. Laupäev Issand ei jäta maha oma rahvast oma 
suure nime pärast.  1Sm 12,22  
Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et 
tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie 
saaksite rikkaks tema vaesusest.  2Kr 8,9  
Jumal on Jeesuses Kristuses laskunud meeleheite süga-
vusse, et sealgi olla meie kõrval.  Toomas Paul  
Jn 3,1-10; Ho 2,4-15 

4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse 
seadust.  Gl 6,2  
Lk 6,36-42; Rm 14,10-13; Ps 58 
Jutlus: 1Pt 3,8-15a(15b-17) 

RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV - JAANIPÄEV 
Ristija Johannes tunnistas: “Tema peab kasvama, aga 
mina pean kahanema.”  Jh 3,30  
Lk 1,57-67(68-75)76-80; Ap 19,1-7 
Jutlus: 1Pt 1,8-12 

24. Pühapäev Jumala nimi olgu kiidetud igavikust iga-
vikku! Sest tema päralt on tarkus ja vägi.  Tn 2,20  
Ristija Johannes kostis: “Keegi ei suuda võtta mida-
gi, kui see ei ole temale antud taevast.”  Jh 3,27  
Püüa rääkida ilma auahnuseta, Jumala nimel, mitte kui 
õpetaja, vaid kui ise õppija, ning ära ürita mõju avalda-
da, seda teeb Jumala arm, aga sinu asi on rääkida aland-
likult, südamelihtsuses.  Õigeusu kirikust 

25. Esmaspäev Oma nime pärast ära põlga meid, ära 
teota oma aujärge!  Jr 14,21  
Paulus kirjutab: “Me palvetame alati teie eest, et 
meie Jumal teeks teid oma kutsumise vääriliseks 
ja et ta oma väes teeks täielikuks kogu teie headuse 
meelepärasuse ja usu teo.”  2Ts 1,11  
Sina oled, vägev Issand, rikas heldusest ja tõest! Eks Sa 
oma vere valand iga inimhinge eest! Selle peale mina loo-
dan, kõikumata usus ootan, kuni viimaks mulle ka oma 
heldust näitad Sa.  KLPR 66:2. Johann Kaspar Lavater  
Mt 10,26-33; Ho 2,16-25 

26. Teisipäev Mitte meile, Issand, mitte meile, vaid 
oma nimele anna au oma helduse pärast, oma usta-
vuse pärast!  Ps 115,1  
Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu 
nimi!  Mt 6,9  
Ei mitte meile, mitte meile, vaid Sulle, Jumal, olgu au! 
Sa näitad täna, näitsid eile, kui suur Su, Isa, armu nõu. 
Tee lahti suu ja süda mul, et laulan kiitust Sul! 
 KLPR 384:1. Joosep Liiv  
Jh 1,19-28; Ho 3,1-5 

27. Kolmapäev Sa ei tohi tunnistada oma ligimese 
vastu valetunnistajana!  2Ms 20,16  
Kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumi-
selt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust ta-
sase vaimuga.  Gl 6,1  
Issand, halasta meie peale! Anna meile andeks meie abi-

Juuni Juuni



– 96 – – 97 –

tus! Ära jäta meid pimeduse meelevalda!  Toomas Paul  
Lk 3,10-18; Ho 4,1-14 

28. Neljapäev Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma 
mõtted ning pöördugu Issanda poole, siis halastab 
tema ta peale.  Js 55,7  
Sakkeus ütles aga Issanda ette astudes: “Vaata, Is-
sand, poole oma varandusest annan ma vaestele, ja 
kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma 
annan neljakordselt tagasi.” Aga Jeesus ütles talle: 
“Täna on sellele kojale tulnud pääste”.  Lk 19,8-9  
Kui Jumala sõna tõsiselt võetakse, kuulutatakse ja ka-
sutatakse, on sel selline jõud, et see ei kao iialgi vilja 
kandmata, vaid äratab üha uut mõistmist, rõõmu ja pü-
hendumust ning teeb puhtaks südame ja mõtted. 
 Martin Luther  
Ap 13,15-25; Ho 5,8-15 

29. Reede Et sa mõtleksid ja häbeneksid ega avaks 
enam oma suud häbi pärast, kui ma sulle andeks 
annan kõik, mis sa oled teinud, ütleb Issand Jumal. 
 Hs 16,61.63  
Paulus kirjutab: “Ustav on see sõna ja väärib igati vas-
tuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma pääst-
ma patuseid, kelle seast esimene olen mina.”  1Tm 1,15  
Ma teede tolmust leidsin Päästja jäljed, need määrasid 
mul uue elutee; sest ajast need mu hingele on kallid, 
tõid rõõmule mind läbi silmavee.  Milla Krimm  
Jh 6,37-40(41-46); Ho 6,1-6 

30. Laupäev Sinu peale loodavad need, kes tunne-
vad su nime; sest sa ei ole hüljanud neid, kes otsivad 
sind, Issand.  Ps 9,11  
Issand seisis minu kõrval ja tegi mu vägevaks. 
 2Tm 4,17  
Issand, selle nädala lõppedes otsime Sinu rahu. Eemal-
da meist töö rutt, meie mõtete rahutus, südame ahistus, 
et oleksime vabad Sinu armastuseks, avatud Sinu val-
gusele, valmis Sinu jaoks, kes Sa oled meie lähedal. 
 Jörg Zink  
Lk 7,24-30; Ho 8,1-14 
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JUULI 

Kuu loosung: Külvake enestele õiguseks, lõigake vas-
tavalt vagadusele; rajage enestele uudismaad, sest aeg 
on otsida Issandat, kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust!
 Ho 10,12 

5. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Te olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole 
mitte teist enestest, vaid see on Jumala and.  Ef 2,8  
Lk 5,1-11; 1Kr 1,18-25; Ps 73 
Jutlus: 1Ms 12,1-4a 

1. Pühapäev Oma vihas ma lõin sind, aga oma armus 
ma halastan su peale.  Js 60,10  
Olge kained ja lootke armule, mida teile pakutakse 
Jeesuse Kristuse ilmumises.  1Pt 1,13  
Usk, mis teeb õigeks, ei ole ainult piiblilugude tundmi-
ne, vaid ka Jumala tõotuse omaksvõtmine, milles paku-
takse armust, Kristuse pärast, pattude andeksandmist ja 
õigeksmõistmist.  Philipp Melanchthon 

2. Esmaspäev Sa andsid mulle elu ja osaduse, ja su 

hoolitsus hoidis mu vaimu.  Ii 10,12  
Paulus kirjutab: “Epifroditos ju oligi suremas hai-
ge, kuid Jumal halastas tema peale, aga mitte üksnes 
tema, vaid ka minu peale, et mulle ei tuleks kurbust 
kurbusele lisaks.”  Fl 2,27  
Kui ligidal on Õnnistegija muretsevale südamele, kes 
Talle oma mured usaldab. Kui ligi on Ta väsitatud vai-
mule, kes Temalt tuge otsib. Kui ligidal on Ta kahetse-
vale patusele, kes Tema eestkostmist igatseb. Kui ligi-
dal on Ta palvetavale otsijale, kes Tema poole oma käed 
üles tõstab.  Harri Haamer  
Gl 1,13-24; Ho 9,10-17 

3. Teisipäev Kuidas ma tasun Issandale kõik tema 
heateod minu vastu?  Ps 116,12  
Jeesus ütles tervenenule: “Mine koju omade juurde 
ja kuuluta neile, mida kõike Issand sulle on teinud ja 
et ta sinu peale on halastanud.”  Mk 5,19  
Jumalat ei teeni keegi muu kui see, kes laseb Tal olla 
Jumal ja Tema tegudel endas toimida.  Martin Luther  
Rm 9,14-23(24-26); Ho 10,1-15 

4. Kolmapäev Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis 
mu sees on, tema püha nime!  Ps 103,1  
Kogu jüngrite hulk hakkas rõõmustades valju hää-
lega Jumalat kiitma kõigi vägevate tegude pärast, 
mida nad olid näinud.  Lk 19,37  
Sa trööstid ööl ja igal uuel päeval on abi taevane mul 
ikka valmis. Kui teed ka aina kitsamaks siin jäävad - 
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kõik teravused Sinu heldus salvis.  Milla Krimm  
Hs 2,3-8a; Ho 11,1-11 

5. Neljapäev Nii tõesti kui Issand elab, mina räägin, 
mis mu Jumal ütleb!  2Aj 18,13  
Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu 
olgu.  2Tm 4,2  
Oh Jeesus, oma püha nime mu südamesse kirjuta, et 
Sinu suure armu ime võiks hinge sisse vajuda, et sõna, 
töö ja terve elu siis kuulutaks Su nime ilu! 
 KLPR 264:4. Gerhard Tersteegen  
Ap 15,4-12; Ho 12,1-11 

6. Reede Kes kõrva on istutanud, kas tema ei peaks 
kuulma? Kes silma on valmistanud, kas tema ei 
peaks nägema?  Ps 94,9  
Issanda silmad on õiglaste poole ja tema kõrvad on 
lahti nende anumistele.  1Pt 3,12  
Ei Sina taha seda, mis mulle kahju teeb, ka siis, kui tu-
leb häda, Su isasilm mind näeb; sest Poja andsid Sa, 
kes patu ära võitnud, mu ihu, hinge toitnud. Sind tahan 
tänada!  KLPR 335:4. Ludwig Heimbold  
2Kr 12,1-10; Ho 13,1-14 

6. juuli 1415 - Jan Hus suri märtrina Konstanzis 

7. Laupäev Issand, ära mine kohtusse oma sulasega, 
sest ükski elav inimene ei ole õige sinu palge ees. 
 Ps 143,2  

Vaata siis Jumala heldust ja karmust.  Rm 11,22  
Kui ainult Sina, Issand, mind ära ei heida ja mind elu-
raamatust ei kustuta -, siis ei saa mind miski muu kah-
justada, mistahes hädad minu üle ka tuleksid! 
 Thomas Kempisest  
Fl 3,12-16; Ho 14,2-10 

6. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Nõnda ütleb Issand, kes sind on kujundanud: Ära kar-
da, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi 
kutsunud, sa oled minu päralt!  Js 43,1  
Mt 28,16-20; Rm 6,3-8(9-11); Ps 51 
Jutlus: Ap 8,26-39 

8. Pühapäev Sa lased tärgata rohu loomadele ja ora-
sed inimeste tarbeks, et tuua leiba välja maa seest. 
 Ps 104,14  
Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva. 
 Lk 11,3  
Issand, anna meile meie igapäevast leiba ka täna! Aga 
üle selle - anna meile eluleiba! Saada igavesse ellu! 
 Toomas Paul 

9. Esmaspäev Issand armastab õiglust.  Ps 37,28  
Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lap-
sed.  Ef 5,1  
Mis on kõver, õigeks saagu, mis on künklik, tasaseks, 
ülekohus maha jäägu, muutugu ta õigluseks. Lootus, 
usk ja armastus, kannatus ja alandus olgu ristirahva ilu, 
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kaunistagu nende elu.  KLPR 145:4. Johann G. Olearius  
2Ms 14,15-22; Jh 4,1-14 

10. Teisipäev Üks jagab välja, aga saab üha lisa, teine 
hoiab varandust, ometi on puudus käes.  Õp 11,24  
Ärge unustage külalislahkust.  Hb 13,2  
Kui sa nõtru aitad, ise jõudu saad. Armastuses kasvab 
väike leivaraas!  Milla Krimm  
Ap 2,32-40; Jh 4,15-26 

11. Kolmapäev Jesaja ütles: “Häda mulle, sest ma 
olen kadunud! Sellepärast et ma olen roojane mees 
huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel.” 
 Js 6,5  
Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega. 
 Ef 4,25  
Oh Jeesus, ülem Abimees, Sa armuallik taevas, et vaata, 
kuidas minu sees mu hing on suures vaevas, et patusüüd 
mind vaevavad ja mind nii väga koormavad, et kurja 
olen teinud!  KLPR 218:1. Bartholomäus Ringwaldt  
Ap 16,23-34; Jh 4,27-42 

12. Neljapäev Tema peal hingab Issanda Vaim, tar-
kuse ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda 
tundmise ja kartuse Vaim.  Js 11,2  
Igaüks rahvast püüdis teda puudutada, sest temast 
läks vägi välja.  Lk 6,19  
Mul patuhädas suures on Jeesus abimees; ei karda Tema 
juures ma hirmu hädades; Ta jumaliku väega mind 

hoiab kindlasti ja oma armukäega mind varjab heldesti. 
 KLPR 229:2. Karl Wöhrmann  
Mt 18,1-6; Jh 4,43-54 

13. Reede Mina tegin maa ja lõin inimesed selle pea-
le.  Js 45,12  
Jumal ei ole kaugel ühestki meist.  Ap 17,27  
Issand, Sinule, kõikide loodute Loojale, kes ei mahu 
maale ega taevasse, Sinule tahan ma avada tee oma sü-
damesse nii, et taevas ja maa ühineksid minus, nii nagu 
nad on ühinenud Kristuses.  Jörg Zink  
1Kr 12,12-18; Jh 5,1-9a 

14. Laupäev Issand on õiguse Jumal, õndsad on kõik, 
kes teda ootavad.  Js 30,18  
Kui teie teate, et tema on õige, siis te mõistate, et iga-
üks, kes teeb õigust, on temast sündinud.  1Jh 2,29  
Ole truu, ole truu, õige usk on sinu käes! Usu vilja, õi-
gust, headust kanna armastuse väes. Siis sa haljendad 
ka armust Isa kojas nagu palmipuu. Ole truu, ole truu! 
 KLPR 328:4. Carl Eduard Malm  
Ilm 3,1-6; Jh 5,9b-18 

7. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid 
pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.  Ef 2,19  
Jh 6,1-15; Ap 2,41a.42-47; Ps 53 
Jutlus: Fl 2,1-4 
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15. Pühapäev Issand, sina vaigistad võõraste möllu. 
 Js 25,5  
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tü-
histaks kuradi teod.  1Jh 3,8  
Rõõmustage, te kallilt lunastatud hinged, sest teie süü-
distaja on visatud taevast välja! Tal ei ole enam võimu 
teid süüdistada, sest teil on Isa juures Eestkostja, kes 
teie eest palvetab ja head kõneleb. Rõõmutsege ja hõi-
sake, kõik Jumala lapsed, ja hüüdke suure häälega, et te 
olete võitnud Talle vere ja Tema tunnistuse sõna läbi. 
 Lars Levi Laestadius 

16. Esmaspäev Issand õnnistab oma rahvast rahuga. 
 Ps 29,11  
Issand on sõna läkitanud Iisraeli lastele, kuulutades 
evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse kaudu, kes on 
kõikide Issand.  Ap 10,36  
Üles, ülespoole nõua, otsi, mis on üleval. Kus su Jees-
us, sinna jõua, jäta, mis maailma peal! Nüüd taevasse! 
Ilm ei või sind eksitada, õige rahu on sul saada Jeesuse 
käest!  KLPR 333:5. Johann Caspar Schade  
Jh 6,47-56; Jh 5,19-23 

17. Teisipäev Issand ütleb: “Te olete mulle preestrite 
kuningriigiks ja pühaks rahvaks.”  2Ms 19,6  
Jeesus ütles jüngritele: “Rahu olgu teile! Nõnda 
nagu minu Isa on mind läkitanud, nõnda läkitan ka 
mina teid!”  Jh 20,21  
Kõiki kuulutajaid keeli rohkest armust õnnista. Kõigi 

kuulajate meeli Sõna läbi kinnita. Armuseadust nende-
ga Vaimu läbi uuenda.  KLPR 200:5. Jonathan Krause  
Mt 22,1-14; Jh 5,24-30 

18. Kolmapäev Pöörduge ümber, taganenud lapsed, üt-
leb Issand, sest mina olen võtnud teid oma valdusesse; 
ja mina võtan teid ning viin teid Siionisse!  Jr 3,14  
Kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja.  Jh 6,37  
“Kõik tulge minu juurde nüüd, kui vaevavad teid ras-
ked süüd!” Nii armas Jeesus hüüab: “Noor, vana, suur 
või väikene, ma annan armu sellele, kes andeksandmist 
püüab.”  KLPR 71:1. Georg Grünwald  
Ap 10,(21-23)24-36; Jh 5,31-47 

19. Neljapäev Sinu käes, Issand, on voli kõike teha 
suureks ja tugevaks.  1Aj 29,12  
Jüngrite seas aga sündis arutlus, kes küll nendest 
peaks olema suurim. Ent Jeesus, teades nende süda-
me mõtlemisi, võttis lapsukese ja seadis selle enese 
kõrvale.  Lk 9,46-47  
Jumal ei mõista kohut mitte välise lugupidamise ja 
hoiaku järgi - olgu see rikas, vaene, kõrge või alam -, 
vaid selles oleva vaimu järgi. Inimesed aga mõistavad 
kohut välimuse järgi ning eksivad seepärast sageli. 
 Martin Luther  
1Kr 10,16.17; Jh 6,1-15 

20. Reede Ma viin kolmanda osa tulle ning sulatan 
neid, nagu sulatatakse hõbedat, ja proovin neid, 
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nagu proovitakse kulda. Ta hüüab minu nime ja ma 
vastan temale.  Sk 13,9  
Me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob 
kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikat-
sutus lootuse.  Rm 5,3-4  
Tea, et ilma alandavate vahejuhtumisteta me ei alandu. 
 Õigeusu kirikust  
Lk 22,14-20; Jh 6,16-21 

21. Laupäev Issand Jumal valmistas inimese, kes 
põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse: 
nõnda sai inimene elavaks hingeks.  1Ms 2,7  
Meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud 
heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba 
enne meile seadnud, et me teeksime seda.  Ef 2,10  
Inimene, kes on rikas Jumalas, saab piiritult jagada, sest 
ta ei karda, et tema varasalved tühjaks saavad. 
 Elmar Salumaa  
Ilm 19,4-9; Jh 6,22-27 

8. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on kõiksu-
gune headus ja õigus ja tõde.  Ef 5,8.9  
Mt 5,13-16; Ef 5,8b-14; Ps 48 
Jutlus: 1Kr 6,9-14.18-20 

22. Pühapäev Ühed ülistavad vankreid ja teised 
hobuseid, meie aga Issanda, oma Jumala nime.  Ps 20,8  
Sina siis saa vägevaks armus, mis on Kristuses Jee-

suses.  2Tm 2,1  
Meid lunastab kindel usaldus Kristuse nime, mitte oma 
tegude vastu.  Philipp Melanchthon 

23. Esmaspäev Issand ütles Iisakile: “Sinu soo nimel 
õnnistavad endid kõik maailma rahvad.”  1Ms 26,4  
Paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda Aa-
brahami ja Iisaki ja Jaakobiga taevariigis.  Mt 8,11  
Oh anna, et Su Sõna kuuleks kõik rahvad seal, kus tema 
kuulutus, et paganate hulk ka tuleks ning saaks Su linn 
ja koda täidetud! Sa ärata ka üles Iisrael, et elaks Temagi 
Su valgusel.  KLPR 245:5. Karl Heinrich von Bogatzky  
Mt 7,7-12; Jh 6,28-40 

24. Teisipäev Pöörduge tagasi Issanda juurde, kellest te 
olete taganenud nii kaugele, Iisraeli lapsed!  Js 31,6  
Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan.  Ilm 3,20  
Alles siis, kui Looja vägevus sinu isiklikus elus on en-
nast ilmutanud, hakkab ka sinu seesmine inimene Te-
maga ühendust otsima. Sel päeval, mil tunned, kuidas 
sa Temast sõltuvaks saad, kelle juhtida ja valitseda on 
looduse jõud, taevakaste ja päikesepaiste, saab sinust 
alandlik laps, kes palves mõistab küsida ja tänades õn-
nistusi vastu võtta.  Harri Haamer  
Lk 6,27-35; Jh 6,41-59 

25. Kolmapäev Jumal lõi inimese oma näo järgi, Ju-
mala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja nai-
seks.  1Ms 1,27  
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Ometi ei ole Issanda ees mees ilma naiseta midagi 
ega naine ilma meheta midagi, sest nii nagu naine 
on mehest, nõnda on ka mees naise läbi, aga kõik on 
Jumalast.  1Kr 11,11-12  
Kõigeväeline Jumal ja Isa, õpeta meile seda armas-
tust, millega Sina oled meid armastanud. Lase kõigil 
peredel kogeda Sinu ligiolekut ja rahu, täida nad truu 
armastuse ja jumalakartusega. Me palume Sind Jees-
use Kristuse, meie Issanda läbi. 
 EELK Käsiraamatu palve  
Mt 5,33-37; Jh 6,60-71 

26. Neljapäev Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, 
aga minu heldus ei liigu su juurest ja minu rahusea-
dus ei kõigu, ütleb Issand, su halastaja.  Js 54,10  
Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainu-
sündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, 
ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.  Jh 3,16  
Kui Jumal sai inimeseks, siis ei tulnud Ta tooma meile 
tarbetuid teadmisi, vaid Jeesus tuli, et päästa meid ka-
duvuse kütkest.  Toomas Paul  
1Kr 12,27-13,3; Jh 7,1-13 

27. Reede Enne kui mind vaevati, eksisin ma eemale; 
aga nüüd ma hoian sinu ütlusi.  Ps 119,67  
Jeesus ütleb: “Kui keegi mind armastab, küll ta 
peab minu sõna.”  Jh 14,23  
Issand, oluline on olla ühenduses vaid Sinuga. Selles 
peitub kõik täiuslik, parandav. Keha silmad sulguvad, 

südame silmad avanevad, nägemaks Sinu ligiolu. 
 Jörg Zink  
1Pt 3,8-17; Jh 7,14-24 

28. Laupäev Mina olen valvas oma sõna teoks tege-
ma.  Jr 1,12  
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski 
kaheterane mõõk ning tungib läbi.  Hb 4,12  
Täna on Jumal meie keskel oma Sõna kaudu. See Sõna 
jääb meid saatma, kui see meid puudutab. See ei lase 
meid lahti. Sellepärast paljud kardavad Jumala Sõna 
ega julge kiriku uksest sisse tulla.  Joel Luhamets  
Fl 2,12-18; Jh 7,25-39 

9. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle 
hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. 
 Lk 12,48  
Mt 25,14-30; Fl 3,7-11(12-14); Ps 42 
Jutlus: Jr 1,4-10 

29. Pühapäev Tõesti, sina oled ennast varjav Jumal, 
Iisraeli Jumal, Päästja!  Js 45,15  
Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud 
Poeg, kes on Isa rinna najal, tema on meile teate too-
nud.  Jh 1,18  
Kristuse ees peab inimene otsustama, kas ta tahab vastu 
võtta Jumala või Teda salata ja Temale selja pöörata. 
Kristust salates ta salgab Jumala, kuigi ta veel Jumalat 
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tahab tunnustada ja võib olla ka Tema poole palvetada. 
Sellepärast on Kristuse leidmine nii vajalik. Sellest üksi 
oleneb ju meie igavene elu, meie õndsus.  Harald Põld 

30. Esmaspäev Issand, pööra mu süda oma tunnis-
tuste poole, aga mitte ahnuse poole!  Ps 119,36  
Rahaahnus on kõigi kurjade asjade juur. Sina aga, 
Jumala inimene, põgene selle eest! Taotle õigust, ju-
malakartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasa-
dust!  1Tm 6,10.11  
Ristiinimene loobub nii vaimsest kui ainelisest rikku-
sest, kui mängus on õndsus. Järelikult ei ole taoline loo-
bumine eesmärk iseenesest, vaid juhtnöör neile, kellel 
rikkus takistab osadust Jumalaga.  Elmar Salumaa  
1Kn 3,16-28; Jh 7,40-52 

31. Teisipäev Vägede Issand, Iisraeli Jumal, sina üksi 
oled kõigi maa kuningriikide Jumal, sina oled teinud 
taeva ja maa.  Js 37,16  
Ma nägin taeva olevat avatud, ning ennäe: valge ho-
bune! Selle nimi, kes tema seljas istus, on Ustav ja 
Tõeline ning tema mõistab kohut ja sõdib õiguses. 
 Ilm 19,11  
Minu vanaema usaldas lahkumisel oma lähedased ikka 
Issanda hoole alla. See on kõige kaunim ja parim soov 
ning ühtlasi usaldus Kõigekõrgema vastu. Inimene ei 
saa kellelegi teisele usaldada oma elu ja tulevikku. 
 Aino Gundersen  
Ef 5,15-20; Jh 7,53-8,11 

AUGUST 

Kuu loosung: Jumal on armastus, ja kes jääb armastusse, 
see jääb Jumalasse ning Jumal jääb temasse.  1Jh 4,16 

1. Kolmapäev Pole midagi, mis keelaks Issandat aita-
mast palju või pisku läbi.  1Sm 14,6  
Kõike, mida te iganes palves endale palute - uskuge, 
et te olete saanud, ja see saabki teile!  Mk 11,24  
Palu usus ja ära palu vähe. Kõik taevased jõud ja õn-
nistused kuuluvad ka sulle. Sa oled ju rikka Isa õnnelik 
laps ja pärija. Miks peaksid kehvuses elama, kui Isa ko-
jas on lauad kaetud rohkete taevaste andidega. Tule ja 
võta, see kõik kuulub ka sulle, kasuta seda, siis on sul 
ka teistele midagi jagada.  Karl Leopold Marley  
1Kr 10,23-31; Jh 8,12-20 

2. Neljapäev Issand, sina oled mu pelgupaik, mu osa 
elavate maal!  Ps 142,6  
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse 
Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sün-
nitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõus-
mise läbi surnuist.  1Pt 1,3  
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Sinu järele januneb minu hing, Sa elav Jumal. Ava mul-
le oma taevakoja väravad. Õnnis on see päev, mida üks-
ki õhtu ei lõpeta, kus valu ei katkesta rõõmu ning algab 
igavene tänu ja kiitus. Sina ise oled kõigi ustavate palk. 
Issand, ma otsin Sinu palet, ma seisan Sinu ukse ees, 
Sinu poole otsib teed minu igatsus. Sina tunned minu 
ohkamisi. Hea karjane, võta mind oma sülle ja vii mind 
koju enese juurde!  Augustinus  
1Kr 9,16-23; Jh 8,21-29 

3. Reede Issand, su Jumal, muutis needuse sulle õn-
nistuseks, sellepärast et Issand, su Jumal, sind ar-
mastas.  5Ms 23,6  
Kui me ei usu, tema jääb siiski ustavaks; ta ei või 
ennast salata.  2Tm 2,13  
Minu Issand ja minu Jumal, Sina oled kannatlikum kui 
mina. Sinul on rohkem aega. Ka minul on aega, kui 
andun Sinule. Sa ei nõua kõike ühekorraga. Kui ma 
ise enam ei taha, ei oska ega tea enam midagi, viskad 
Sina seemne maasse, kuni see juurdub ja kasvab ja toob 
minu elus esile vilja, Sinu vilja.  Jörg Zink  
Jr 1,11-19; Jh 8,30-36 

4. Laupäev Jumala käes on kõigi elavate hing ja iga 
lihase inimese vaim.  Ii 12,10  
Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure ise-
enesele, sest kui me elame, siis elame Issandale, ja 
kui me sureme, siis sureme Issandale.  Rm 14,7-8  
Kõik, mis pole ära teenitud, on kingitus - ka praegune 

elu ja igavene elu.  Aino Gundersen  
Lk 12,42-48; Jh 8,37-45 

10. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle 
tema on valinud enesele pärisosaks.  Ps 33,12  
Lk 19,41-48; Mk 12,28-34; Rm 9,1-8.14-16; Ps 59 
Jutlus: Js 62,6-12; Srk 36,13-19 

5. Pühapäev Minu koda nimetatakse palvekojaks 
kõigile rahvastele.  Js 56,7  
Jeesus ütleb: “Tuleb tund ja see ongi juba käes, et 
tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja 
tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummarda-
vad.”  Jh 4,23  
Olen leidnud oma elus, et mida enam ma palvetan, seda 
enam vajan Jumala Sõna - Piibli - tundmist. Ja mida 
enam ma loen Jumala Sõna, et seda tundmist omanda-
da, seda enam ma pean palvetama ja seda suurem jõud 
on mul palves. Minu isiklikus päevakavas ei ole mulle 
miski nii tähtis kui aeg Jumalaga.  Billy Graham 

6. Esmaspäev Õnnis on see, kes hoolitseb kehva eest, 
Issand päästab ta õnnetusepäeval.  Ps 41,2  
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristu-
se seadust.  Gl 6,2  
Inimeste vahekordades domineerib isekus, mis isolee-
rib inimesi, kildkondi ja rahvaid. See avaldub “oma 
õiguse” taotlemises ja teostamises. Kristlane on teistsu-
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gune. Ta on lepitatud Jumalaga ning see avaldub tema 
vahekorras kaasinimestega armastusena. Armastus ha-
jutab usaldamatuse ja osavõtmatuse.  Elmar Salumaa  
Rm 11,1-12; Jh 8,46-59 

7. Teisipäev Sa olid ligi, kui ma sind hüüdsin, sa ütle-
sid: “Ära karda!”  Nl 3,57  
Kui Jeesus nägi neid sõudes heitlevat, sest tuul oli 
neile vastu, tuli ta neljanda valvekorra ajal nende 
juurde järve peal kõndides ja tahtis neist mööduda. 
 Mk 6,48  
Kus inimese jõud raugeb, seal asub tegevusse Jumala 
jõud, kui usk on olemas ja seda ootab. Rõhumise lõppe-
des saab selgeks, milline tugevus peitub nõrkuses. 
 Martin Luther  
Nl 1,1-11; Jh 9,1-12 

8. Kolmapäev Issand täidab Siioni õiguse ja õigluse-
ga. Tema on su aegade tagatis, abi küllus, tarkus ja 
tunnetus.  Js 33,5-6  
Jeesus ütleb: “Minnes kuulutage: Taevariik on lähe-
dal!”  Mt 10,7  
Kuulutus Jumala päästvast ja lepitavast armust kõlab 
ikka veel ja leiab ajatuulte kohisemisest hoolimata tee 
ka inimeste südameisse.  Harri Haamer  
Jh 4,19-26; Jh 9,13-23 

9. Neljapäev Käige sellel teel, mida Issand, teie Jumal, 
teid on käskinud käia, et te jääksite elama.  5Ms 5,33  

Jeesus ütles variserile: “Mis Seaduses on kirjutatud? 
Kuidas sa loed?” Tema vastas: “Armasta Issandat, 
oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma 
hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma meelest, 
ja oma ligimest nagu iseennast.” Aga ta ütles temale: 
“Sa oled õieti vastanud, tee seda, ja sa pead elama!” 
 Lk 10,26-28  
Paljud ütlevad: “Mul ei ole midagi Jumala vastu, kõik 
on õige ja hea, millest Piiblis kirjutatakse!” Aga tema 
enda suhted Jumala ja kaasinimesega ei muutu. Ometi 
on nõnda: kui elav Jumal su ellu astub, siis peab su elu 
kardinaalselt muutuma.  Albert Soosaar  
Rm 11,25-32; Jh 9,24-34 

10. Reede Vaata, rahvad on otsekui tilk ämbris ja 
neid peetakse kübemeks kaalukaussidel.  Js 40,15  
Jeesus ütles: “Minule on antud kõik meelevald tae-
vas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik 
rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu ni-
messe ja õpetades neid pidama kõike, mida mina 
olen teil käskinud.”  Mt 28,18-20  
Ma ristitud! Mind kaitseb Jumal, oh taganege, vaenla-
sed! On Tema ligi jõuetumal, mis teevad talle vastased? 
Kui keegi ähvardab Ta last, siis kaitseb Jumal vägevast! 
 KLPR 210:6. Johann Friedrich Stark  
Nl 5,1-22; Jh 9,35-41 

11. Laupäev Ma tahan sind tänada rahvaste seas, Is-
sand. Ma tahan lauldes mängida rahvahõimude kes-
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kel.  Ps 57,10  
Inimesed imestasid nelipühapäeval Jeruusalemas: 
Kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Ju-
mala suuri asju?  Ap 2,11  
Halleluuja! Kõik Isale nüüd au ja kiitust anname Ta töö 
ja armu pärast. Kõik rahvad kogu ilma pealt nüüd tun-
nistades tõstku häält: meil osa taeva varast! Tulge, laul-
ge: püha, püha, väga püha on suur Jumal! Au ja vägi on 
kõik Temal.  KLPR 138:1. Tundmatu autor  
5Ms 4,27-35(36-40); Jh 10,1-10 

11. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab 
armu.  1Pt 5,5  
Lk 18,9-14; Ef 2,4-10; Ps 148 
Jutlus: Gl 2,16-21 

12. Pühapäev Ma andsin oma selja peksjaile ja põsed 
neile, kes katkusid karvu, ma ei peitnud oma palet 
teotuse ja sülje eest.  Js 50,6  
Seepärast ka Jeesus, et enese vere läbi pühitseda 
rahvast, on kannatanud väljaspool väravat. Siis 
mingem nüüd tema juurde väljapoole leeri ning 
kandkem tema teotust.  Hb 13,12-13  
Jeesusega surma mingem, surmast päästab Tema surm. 
Päästab ära vaese hinge, nii et lahkub kohtuhirm. Selles 
elus suretada oma liha võtkem ka, Tema tahab armuga 
meid siis surmast äratada: Jeesus, Sulle suren ma, et Sul 
elan lõpmata!  KLPR 317:3. Sigmund von Birken 

13. Esmaspäev Te peate käima Issanda, oma Jumala 
järel, ja te peate teda kartma, pidama tema käske, 
kuulama tema häält, teenima teda ja hoidma tema 
poole.  5Ms 13,5  
Jeesus ütleb: “See on minu käsusõna, et te armas-
taksite üksteist nõnda nagu mina teid olen armasta-
nud!”  Jh 15,12  
Lootuse panemine Kristuse peale ei tähenda, et me loo-
buksime püüdmast. Teda usaldada tähendab püüda teha 
kõike, mida Ta käsib. Pole mõtet öelda, et me kedagi 
usaldame, kui me ei võta kuulda tema nõuandeid. 
 Clive Staples Lewis  
Mt 23,1-12; Jh 10,11-21 

13. august 1727 - vennastekoguduse vaimne sünd Her-
rnhutis, ühine püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi kirikus 

14. Teisipäev Üksnes Jumala juures on mu hing vait, 
tema käest tuleb mulle pääste.  Ps 62,2  
Jeesus ütleb: “Vaata, mina olen iga päev teie juures 
maailma-ajastu otsani.”  Mt 28,20  
Jumalarahval on raskusi nagu kõikidel teistelgi. Aga 
nende jõud ei lõpe otsa, nad peavad vastu. Jumal kinni-
tab oma rahvast.  Joel Luhamets  
1Sm 17,38-51; Jh 10,22-30 

15. Kolmapäev Issanda nimi on tugev torn: sinna 
jookseb õige ja leiab varju.  Õp 18,10  
Issand ütleb: “Mina olen A ja O, ütleb Issand Jumal, 
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kes on ja kes oli ja kes tuleb, Kõigeväeline.”  Ilm 1,8  
Armuline Issand Jeesus, kes on sõdinud oma verega ja 
võitnud ära maailma, andku jõudu ja tugevust sõdida 
ja võidelda meie kalleimas usus ning võita ära kurat ja 
maailm, et pääseksime viimaks laulma võidulaulu! 
 Lars Levi Laestadius  
Jh 8,3-11; Jh 10,31-42 

16. Neljapäev Mina olen Issand, su Jumal, kes sulle 
õpetab, mis on kasulik, kes sind juhatab teele, mida 
sa pead käima.  Js 48,17  
Küll Issand annab sulle arusaamist kõiges.  2Tm 2,7  
Ei ole vaja teada kõiki maailma probleeme ja muresid. 
Oleks hea, kui teaksime seda teed, mida mööda pääse-
me sihile.  Joel Luhamets  
1Pt 5,1-5; 1Jh 1,1-4 

17. Reede Issand ütles: Sina tahaksid armu anda kii-
kajonipuule, mille kallal sa ei ole näinud vaeva ja 
mida sa ei ole kasvatanud, mis ühe ööga sündis ja 
ühe ööga hukkus, aga mina ei peaks armu andma 
Niinevele, sellele suurele linnale.  Jn 4,10-11  
Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu!  1Kr 10,24  
Mitte otsida omakasu ja täita oma tahet, vaid olla Ju-
mala jätkuvaks loominguks ning armastuse avalduseks 
sellele maailmale.  Aino Gundersen  
Lk 22,54-62; 1Jh 1,5-10 
18. Laupäev Jäägu see meist kaugele, et me jätame 
maha Issanda ja teenime teisi jumalaid!  Jos 24,16  

Olge juurdunud ja ülesehitatud Kristuses ning kin-
nitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud, ja olge 
ülevoolavad tänus.  Kl 2,7  
Jumala õigesti tundmine - kui see kellelegi osaks saab - 
on tõepoolest suurim asi taevas ja maa peal. 
 Martin Luther  
Js 26,1-6; 1Jh 2,1-6 

12. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Rudjutud pilliroogu ta ei murra katki ja hõõguvat tahti 
ta ei kustuta ära.  Js 42,3  
Mk 7,31-37; Ap 9,1-9(10-20); Ps 41 
Jutlus: Ap 3,1-10 

19. Pühapäev Issand on mind läkitanud kuulutama 
Issanda meelepärast aastat ja meie Jumala kätte-
maksu päeva.  Js 61,1-2  
Paulus kirjutab: “Me oleme kaasosalised teie rõõ-
mus.”  2Kr 1,24  
Oh Jeesus, armu valgus, Sa elupäikene, Su elurõõm 
ning selgus mul paistku hingesse! Mu südant rõõmusta-
da, mu vaimu uuendada, oh Jumal võta Sa.  
 KLPR 61:1. Ludwig Andreas Gotter 

20. Esmaspäev Issand oli neid rõõmustanud.  Esr 6,22 
Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, 
murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades 
ning siira südamega.  Ap 2,46  
Olles vastu võtnud kristluse, tuleb selle õpetusi pidevalt 
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meeles hoida. Sellepärast on igapäevased palved, vai-
muliku kirjanduse lugemine ning kirikuskäimine krist-
liku elu vajalikud osad. Meile tuleb pidevalt meenutada, 
mida me usume. Ei see ega ükski teine usk ei jää iseene-
sest püsima. Usk vajab toitu.  Clive Staples Lewis  
Mt 9,27-34; 1Jh 2,7-11 

21. Teisipäev Issand, meie Jumal ärgu jätku meid 
maha ja ärgu loobugu meist.  1Kn 8,57  
Jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal, ning Is-
sand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega. 
 Mk 16,20  
Inimene jääb inimeseks ja Jumal jääb Jumalaks, kuid 
Tema vägi tegutseb meie sees ja meie kaudu.  Osvald Tärk  
Mk 3,1-10(11-12); 1Jh 2,12-17 

21. august 1732 - esimeste misjonäride lähetamine Her-
rnhutist teistele mandritele 

22. Kolmapäev Issand, oma suure halastuse pärast ei 
teinud sa neile lõppu ega jätnud neid maha.  Ne 9,31  
Me täname Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristu-
se Isa alati, kui me teie eest palvetame.  Kl 1,3  
Olgu see päev valge või hämar, olgu see päev, kus rõõm 
meid kättpidi tervitab või kus jagame nutukülvi -, me 
tohime toetuda Jumala armule, millest lõpmata paljud 
inimesed on osa saanud, kes on lähenenud elavale Ju-
malale kui oma kaljule.  Harri Haamer  
Ap 9,31-35; 1Jh 2,18-29 

23. Neljapäev Kui armsad on sinu hooned, Issand Se-
baot!  Ps 84,2  
Jeesus ütleb: “Kus kaks või kolm on minu nimel 
koos, seal olen mina nende keskel.”  Mt 18,20  
Mul rõõm on tulla pühakotta, Su sõna, Issand, kuulata. 
Rõõm vaikselt palveist osa võtta ja usus üles vaadata. 
Siin Püha Vaim mind valgustab ja Jeesusega ühendab. 
 KLPR 195:1. Arnold Häusler  
Jk 5,13-16; 1Jh 3,1-10 

24. Reede Vaata, ma olen su süü sinult ära võtnud ja 
ma riietan sind uute riietega.  Sk 3,4  
Poeg ütles isale: “Isa, ma olen pattu teinud taeva 
vastu ja sinu ees, ma ei ole enam väärt, et mind su 
pojaks hüütaks!” Ent isa ütles oma sulastele: “Tooge 
kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja and-
ke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga.”  Lk 15,21-22  
Ma kummardan Sind, Armuvägi, mis Jeesuses end il-
mutand. Ma astun armastuse ligi, mis põrmu peale 
halastand: mu oma mõte ära kaob ja armumerre üksi 
vaob!  KLPR 264:1. Gerhard Tersteegen  
Mt 12,15-21; 1Jh 3,11-18 

25. Laupäev Ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt 
on alati mu ees.  Ps 51,5  
Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja 
õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab 
meid kõigest ülekohtust.  1Jh 1,9  
Meeleparandus on meie teekonna lähtepunkt. See ei 
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tähenda enese haletsemist ja südametunnistuse piinu, 
vaid seda, et me seame Kolmainu Jumala oma elu kesk-
punktiks. See ei tähenda mitte kahetsedes tahapoole, 
vaid lootuses ettepoole vaatamist - mitte alla, oma ek-
simuste peale vaatamist, vaid üles, Jumala armastuse 
poole vaatamist.  Kallistos Ware  
Js 57,15-19; 1Jh 3,19-24 

13. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kristus ütleb: “Mida te iganes olete teinud kellele ta-
hes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud 
mulle.”  Mt 25,40  
Lk 10,25-37; 1Jh 4,7-12; Ps 93 
Jutlus: 1Ms 4,1-16a 

26. Pühapäev Issanda teed on õiged: õiged käivad 
nende peal, aga üleastujad komistavad.  Ho 14,10  
Mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada ar-
mastusele ja headele tegudele.  Hb 10,24  
Tervita iga uut päeva kui uut võimalust pühenduda 
Kristusele ja teenida teisi!  Billy Graham 

27. Esmaspäev Oma armus sa juhtisid seda rahvast, 
kelle sa lunastasid.  2Ms 15,13  
Käige armastuses, nõnda nagu ka Kristus meid on 
armastanud ja on iseenese andnud meie eest anniks 
ja ohvriks.  Ef 5,2  
Armastav pale peegeldub armastatu palgest. Valgusta, 
Taevane Isa, mulle oma pale ja lase oma palge valgusel 

sädeleda minu palgelt.  Jörg Zink  
Mt 12,1-8; 1Jh 4,1-6 

28. Teisipäev Issand on kuningas, maa ilutsegu! Rõõ-
mustagu saarte hulk!  Ps 97,1  
Suured ja imelised on sinu teod, Issand Jumal, Kõi-
geväeline! Õiged ja tõelised on sinu teed, sa pagana-
te kuningas! Kes ei peaks kartma sind, Issand, ning 
ülistama sinu nime?  Ilm 15,3-4  
Ükskõik kui lähedale Jumal inimesele ka ei tuleks, jääb 
Ta alati täiesti teiseks.  Kallistos Ware  
Am 5,4-15; 1Jh 4,7-21 

29. Kolmapäev Sinu müüride peale, Jeruusalemm, 
olen ma seadnud vahid; kogu päeva ja kogu öö ei 
tohi nad hetkekski vaikida.  Js 62,6  
Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te 
peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu 
Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.     Ap 1,8  
Mitte uued korraldused, uued organisatsioonid ega 
suurendatud statistika ei päästa kogudust vaimulikust 
surmast, vaid need, kes toovad tuld alla Jumala alta-
rilt otse meie hulka, mis soojendab, sulatab ja elustab. 
 Karl Leopold Marley  
5Ms 24,(10-13)17-22; 1Jh 5,1-5 

30. Neljapäev Issand ütles Moosesele: “Ma olen 
kuulnud Iisraeli laste nurisemist. Räägi nendega ja 
ütle: Täna õhtul te sööte liha ja hommikul leiba kõ-
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hud täis. Siis te mõistate, et mina olen Issand, teie 
Jumal.”  2Ms 16,11-12  
Andreas ütles Jeesusele: “Siin on üks poiss, kellel on 
viis odraleiba ja kaks kalakest. Kuid mis sellest saab 
nii paljudele?” Jeesus ütles: “Pange inimesed istu-
ma!”  Jh 6,8-10  
Maa ja taevas on Su loodud, päike, tähed on Su töö, 
kõik Su läbi ette toodud, Sulle allub päev ja öö; kõike 
ilma Sina täidad, elu saab Sult mullapind, ja kes usalda-
vad Sind, neid Sa oma käega toidad. Sellepärast tänuga 
kummardab Sind ilmamaa!  KLPR 391:2. Georg Kiviste  
Ap 4,32-37; 1Jh 5,6-12 

31. Reede Issand hüüdis Saamueli. Ja tema vastas: 
“Siin ma olen!”  1Sm 3,4  
Jeesus nägi Sebedeuse poega Jaakobust ja tema 
venda Johannest paadis võrke parandamas. Ja 
kohe kutsus ta neid. Ja nad läksid ära tema järele. 
 Mk 1,19.20  
Kelle silmad on avanenud, kes patu-unest on ärganud, 
ei ole veel pärale jõudnud. Nad peavad käima kitsast 
rada ning igal teeristil valima õigesti. Aga nad ei pea 
seda tegema käsikaudu kobades, vaid Kristuse valguses.  
 Toomas Paul  
Jk 2,5-13; 1Jh 5,13-21 

SEPTEMBER 

Kuu loosung: Kõik on Jumal omal ajal hästi teinud; ta 
on nende südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma et 
inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni.
 Kg 3,11 

1. Laupäev Võõrale ära tee häda: te ju mõistate võõ-
ra hinge, sest te ise olete olnud võõrad Egiptusemaal. 
 2Ms 23,9  
Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes 
öösel Egiptusesse.  Mt 2,14  
Ma olen maa peal võõras ja ainult rändaja, mu eluase 
taevas, seal on mu isamaa. Siin rändan ristirada, seal 
vaimu väsinut arm võtab kosutada: kõik vaev on lõppe-
nud!  KLPR 376:1. Paul Gerhardt  
Jd 1.2.20-25; 2Jh 1-13 

14. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema 
heategu.  Ps 103,2 
Lk 17,11-19; Rm 8,(12-13)14-17; Ps 146  
Jutlus: 1Ts 1,2-10 
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2. Pühapäev Vaesed saavad süüa ning saavad kõhud 
täis; Issandat kiidavad, kes teda otsivad.  Ps 22,27  
Jeesus ütleb: “Mina olen eluleib. Kes minu juurde 
tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei 
janune enam iialgi.”  Jh 6,35  
Jeesuse antud vabadus kuulub kõigile. Ole sa vang või 
vaba inimene, rikas või vaene, noor või vana, sõnum on 
üks: Jeesus annab tõelise vabaduse ja elamisväärse elu! 
 Eero Junkkaala 

3. Esmaspäev Too mind tagasi, et saaksin pöörduda, 
sest sina oled Issand, mu Jumal! J r 31,18  
Saage uueks oma mõttelaadilt.  Ef 4,23  
Me palume Jumalalt imet. Suurim ime võib olla see, 
mis toimub meie vaimus ja hinges.  Aino Gundersen  
5Ms 26,1-11; 3Jh 1-15 

4. Teisipäev Tema on Issand, tehku tema, mis ta sil-
mis hea on.  1Sm 3,18  
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa 
peal.  Mt 6,10  
Me ei ole mingid tõelised isiksused enne, kui anname 
oma “mina” Jumala hoolde. Inimesed, kes elavad ainult 
siinsele maailmale, on hoopis sarnasemad kui need, kes 
annavad end üle Kristusele. Kui lootusetult ühesugused 
on olnud suured türannid ja väejuhid ning kui võrratult 
omanäolised on olnud pühakud.  Clive Staples Lewis  
Gl 5,22-26; Sf 1,1-9 

5. Kolmapäev Pöörduge tagasi, taganenud lapsed, 
ma teen teid terveks teie taganemisest - Vaata, me 
tuleme sinu juurde, sest sina oled Issand, meie Ju-
mal.  Jr 3,22  
Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie sü-
damesse oma Poja Vaimu, kes hüüab: “Abba! Isa!” 
 Gl 4,6  
Jumal vajab inimesi päästmise tööks. Kuid Ta peab neid 
enne selleks ette valmistama. Oled sa selleks nõus, oled 
sa valmis oma vana elu maha panema ja segasest usu-
elust loobuma? Siis ehib sind Issanda Vaim. 
 Karl Leopold Marley  
Fm 1-16(17-22); Sf 2,1-7 

6. Neljapäev Ei sa siis karda äkilist hirmutust, sest 
Issand hoiab su jalga püünise eest.  Õp 3,25.26  
Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tuge-
vuse jõus!  Ef 6,10  
Jumal ei tõota kerget elu ega valudeta, muredeta, kiu-
satusteta ja katsumusteta päevi. Ta ei kutsu oma lapsi 
mängumurule, vaid võitlustandrile.  Billy Graham  
1Aj 29,9-18; Sf 3,9-20 
 
7. Reede Ma käsin sind ja ütlen: Ava heldesti oma 
käsi oma vennale, hädalisele ja vaesele oma maal! 
 5Ms 15,11  
Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid 
teoga ja tõega!  1Jh 3,18  
Kurjuse triumfiks on vaja vaid seda, et head inimesed 
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midagi ei tee.  Edmund Burke  
Jh 13,31-35; Ha 1,1-11 

8. Laupäev Nad saavad tunda, et mina, Issand, nende 
Jumal, olen nendega ja et nemad, Iisraeli sugu, on 
mu rahvas, ütleb Issand Jumal.  Hs 34,30  
Jeesus ütleb: “Teie ei ole valinud mind, vaid mina 
olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite 
ja kannaksite vilja.”  Jh 15,16  
Ärge olge rajatud inimestele, vaid Kristusele, mitte ae-
gadele, vaid igavikule.  Osvald Tärk  
2Ts 2,13-17; Ha 1,12-2,3 

15. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt 
teie eest!  1Pt 5,7  
Mt 6,25-34; 1Pt 5,5c-11; Ps 49 
Jutlus: Gl 5,25-26; 6,1-3.7-10 

9. Pühapäev Murtud ja purukslöödud südant ei põl-
ga Jumal.  Ps 51,19  
Jeesus ütleb: “Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma 
ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid.” 
 Mk 2,17  
Issand Jeesus Kristus! Ära pööra meile selga! Anna täna 
veel kahetsemise ja pöördumise võimalus!  Toomas Paul 

10. Esmaspäev Mina olen sinuga, et sind aidata ja 
päästa, ütleb Issand.  Jr 15,20  

Jeesus ütleb: “Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Ju-
malasse ja uskuge minusse!”  Jh 14,1  
Kui sul on kogemusi usus edenemisest, siis ära hoia neid 
ainult endale. Jagatud varandus kasvab.  Eenok Haamer  
Fl 4,8-14; Ha 2,4-20 

11. Teisipäev Jumala tõde on kilp ja kaitsevall. 
 Ps 91,4  
Ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest 
hoiab.  2Ts 3,3  
Just rasketel aegadel on eriti vaja hoida taevaga kontak-
ti, sest usklike elu sõltub Jumalast.  Osvald Tärk  
1Tm 6,(3-5)6-11a; Ha 3,1-19 

12. Kolmapäev Ole mulle armuline, Jumal; ole mulle 
armuline, sest sinu juures otsib mu hing pelgupaika. 
 Ps 57,2  
Ma kirjutan teile, lapsed, sest patud on teile andeks 
antud tema nime pärast.  1Jh 2,12  
Küll suurest armust Sa mind, santi, armastasid; ma käi-
sin patu teed, Sa siiski halastasid! Küll vastuoksa ma 
jäin patus ekslema, ei nuhelnud mind Sa, vaid võtsid 
taluda.  ULR 388:2. David Denicke  
Kg 4,(4-7)8-12; Kg 1,1-18 

13. Neljapäev Issand ütleb: “Vaata, mina läkitan 
sinu eel ingli sind tee peal hoidma ja sind viima pai-
ka, mille ma olen valmistanud.”  2Ms 23,20  
Küll Issand kisub mu välja igast kurjast teost ja viib 
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mu varjule oma taevasesse kuningriiki. Tema päralt 
olgu austus.  2Tm 4,18  
Ei piisa uskumisest, et Jumal tahab teha suuri asju teis-
tele, aga mitte sulle - ja sa nõnda ennast sellest jumali-
kust teost kõrvale jätad, nagu teevad need, kes ei karda 
Jumalat Tema meelevallas ja kaotavad kimbatuses pelg-
likult lootuse.  Martin Luther  
Lk 10,38-42; Kg 2,1-11.24-26 

14. Reede Osuta imeliselt oma heldust, sa nende 
päästja, kes otsivad su juures pelgupaika.  Ps 17,7  
Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma ära-
valituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd? 
 Lk 18, 7  
Kui oled terve, võid elada teistele, kui oled haige, keh-
tib ikka seesama reegel. Võid palvetada nende eest, kel-
lele muidu koostaksid programme, valmistaksid roogi, 
korraldaksid koosolekuid.  Aino Gundersen  
1Kr 7,17-24; Kg 3,1-15 

15. Laupäev Siionist, kõige ilu täiusest, hakkab Ju-
mal kiirgama. Meie Jumal tuleb ega vaiki.  Ps 50,2-3  
Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis 
esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade 
lõpul meile rääkinud Poja kaudu.  Hb 1,1-2  
Kes on Jumal? Kes olen mina? Neile mõlemale küsimu-
sele annab Jeesus Kristus meile vastuse.  Kallistos Ware  
Mk 12,41-44; Kg 4,1-12 

16. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangee-
liumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 
 2Tm 1,10  
Jh 11,1(2)3.17-27(41-45); 2Tm 1,7-10; Ps 37,1-20 
Jutlus: Ap 12,1-11 

16. Pühapäev Pöördu tagasi, Issand! Oh kui kaua? 
Halasta oma sulaste peale!  Ps 90,13  
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  
Su armu väes nüüd õnne, rõõmu maitsen. Su rahu on 
mu elu võidujõud. Su verevägi, see mind ikka kaitseb, 
kui kõrbekuumuses mind piinab põud!  Milla Krimm 

17. Esmaspäev Ma päästan nad kõigist nende asupai-
gust, kus nad on pattu teinud, ja puhastan nad. Ja 
nad on mulle rahvaks.  Hs 37,23  
Temale, kes meid armastab ning on meid lunasta-
nud meie pattudest oma verega ning kes meid on 
teinud kuningriigiks, preestreiks Jumalale ja oma 
Isale - temale olgu kirkus ja võimus igavesest ajast 
igavesti.  Ilm 1,5-6  
Õigeksmõist on evangeelse käsitluse kohaselt mit-
te kristliku kõlbluse tulemus, vaid eeldus: ainult 
õigeksmõistetus teostub armulise Jumala tahe. 
 Elmar Salumaa  
Rm 6,18-23; Kg 4,17-5,6 
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18. Teisipäev Issand, räägi, sest su sulane kuuleb. 
 1Sm 3,9  
Mida te algusest peale olete kuulnud, see püsigu teis. 
 1Jh 2,24  
Arvan, et kui keegi on tõsiselt Piibli läbi lugenud, siis 
pole tal Jumala Sõna eest enam pääsu – tema armastu-
sele, et ta üldse asus Jumala Sõna tõsiselt uurima, avab 
Jumal oma armastuse ja asub tervendama tema elu. 
 Arne Hiob  
Js 38,9-20; Kg 5,9-19 

19. Kolmapäev Sina vaigistad mere kohisemise, selle 
lainete mühina ja rahvaste möllu.  Ps 65,8  
Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, 
hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. 
 Fl 4,7  
Issand Jeesus Kristus! Sina tead ja tunned meid, meie 
usku ja uskmatust! Anna meile julgust usaldada ennast 
Sinu kätte, et Sa võiksid astuda täna meie ellu ja anda 
meile selgust ja kindlust!  Toomas Paul  
Ap 9,36-42; Kg 6,1-12 

20. Neljapäev Jumal lunastab mu hinge surmavalla 
käest, sest ta võtab mu vastu.  Ps 49,16  
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evan-
geeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 
 2Tm 1,10  
Ma lähen rahu, rõõmuga, sest Isa laps ju olen ma! See-
pärast, surm, ma tänan sind, et taevariiki saadad mind! 

Kristuse veres puhas ma; mu usku, Jeesus, kinnita! 
 ULR 576:2. Paul Eber  
Fl 1,19-26; Kg 7,1-14 

21. Reede Issand Jumal võttis inimese ja pani ta Ee-
deni aeda harima ja hoidma.  1Ms 2,15  
Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa.  Mt 5,5  
Püha Jumal, tee minus oma tööd, nii et Sina oled minu 
elu. Ümbritse mind, nii et Sina oled minu maailm. Täi-
da mind nii täielikult, et saaksin ise väikeseks ja vaid 
Sina oled suur.  Jörg Zink  
Ilm 2,8-11; Kg 11,1-10 

22. Laupäev Jumal on ustav ja temas pole väärust, 
tema on õige ja õiglane.  5Ms 32,4  
See on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja 
kuulutame teile: Jumal on valgus, ja temas ei ole 
mingit pimedust.  1Jh 1,5  
Jeesus ei kasutanud mingit teravmeelsust ega kavalust 
järgijate hankimiseks. Ta esitas neile ausalt kristluse tõ-
sisemad nõuded - täieliku andumise ja täieliku pühen-
dumise.  Billy Graham  
Rm 4,18-25; Kg 12,1-14 

17. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
See ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk. 1Jh 5,4  
Mt 15,21-28; Rm 10,9-17(18); Ps 37,21-40 
Jutlus: Js 49,1-6 
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23. Pühapäev Ma annan andeks nende süü ega tuleta 
enam meelde nende pattu.  Jr 31,34  
Johannes kirjutab: “Mu lapsed, seda ma kirjutan 
teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis 
on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on 
õige.”  1Jh 2,1  
See kõik on meie süü, mis Sina, Issand, kannad. Sa 
meie patu eest end armust ohvriks annad. Sa ristisamba-
le läed meie koormaga, kuid Sina, süüta Tall, mis kurja 
tegid Sa?  KLPR 78:2. Adam Thebesius 

24. Esmaspäev Issand, su Jumal, annab sulle ülikül-
luses head kõigis su kätetöis.  5Ms 30,9  
Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite 
tema hea nõu kohaselt.  Fl 2,13  
Jumala andide kohta kehtib imeline seaduspärasus: 
mida enam neid jagada, seda enam neid kasvab. Meil ei 
ole vaja karta, et kulutame neid üleliia, vaid pigem tuleb 
karta, et kulutame neid liiga vähe.  Elmar Salumaa  
Hb 11,1-7(8-10); Gl 1,1-5 

25. Teisipäev Issand ütles Jaakobile: “Ma ei jäta sind 
maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud.” 
 1Ms 28,15  
Usus õnnistas surev Jaakob Joosepi mõlemat poega. 
 Hb 11,21  
Mu mõtteid, sõnu, tööd nüüd võta õnnistada, ja Vaimu 
väega mind ikka juhatada; siis minu elu, töö on Sul-
le kiituseks, ja viimselt ma veel jään ka Sulle päriseks. 

 KLPR 402. Joachim Lange  
Jk 1,1-6(7-11)12-13; Gl 1,6-10 

26. Kolmapäev Issand hoiab su jalga püünise eest. 
 Õp 3,26  
Me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on ar-
mastanud.  Rm 8,37  
Sa Isa taevas, suur ja vägev, Sind palume nüüd süda-
mest: oh ole meie hulgas tegev ka edaspidi heldusest! 
Meid armust igas hädas aita ja igas töös meid toeta; 
meid aita võidelda ja võita ning kiusatuses kinnita. 
 KLPR 465:3. Jaan Bergmann  
Lk 7,1-10; Gl 1,11-24 

27. Neljapäev Mu süda muutub mu sees, ühtlasi är-
kab mu halastus. Ma ei tee teoks oma tulist viha, ma 
ei hävita enam Efraimi, sest ma olen Jumal, aga mit-
te inimene, ma olen su keskel Püha.  Ho 11,8.9  
Kus patt on suurenenud, seal on arm saanud üliroh-
keks.  Rm 5,20  
Jumala käsk või seadus on otsekui tara pahede ja teelt 
kõrvale kaldumise vastu ning suunaja, et läheksime 
edasi –, sinna, kus Tema tuleb meid kohtama Jeesuses 
Kristuses, kes teeb ilmsiks Jumala armastuse. Kui ole-
me sellest aru saanud ja oma taipamisega sinna jõud-
nud, et siis see tähendabki kojujõudmist.  Arne Hiob  
Ap 5,34-42; Gl 2,1-10 

28. Reede Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud 
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kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma hel-
dust!  Ps 66,20  
Teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda 
palute.  Mt 6,8  
Palvetamine tundub meile tihti raskena: kujutleme, et 
palve sõltub meie mõtetest või kõneoskusest. Kujutle-
me, et palvetades peame mõtlema kuidagi eriliselt. Ole-
me liiga väsinud või aeglased, et moodustada oma pal-
vetest sõnu. Aga kristlase palve ei algagi kõnelemisest, 
vaid kuulamisest.  Jörg Zink  
Hb 12,1-3; Gl 2,11-21 

MIHKLIPÄEV 
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda karda-
vad.  Ps 34,8  
Lk 10,17-20; Ilm 12,7-12a(12b); Gl 3,1-14 
Jutlus: Ap 5,17-21(22-27a)27b-29 

29. Laupäev Ärge kartke, teie käed olgu tugevad! 
 Sk 8,13  
Paulus ütles reisikaaslastele: “Sel ööl seisis minu 
juures selle Jumala ingel, kelle oma ma olen ja keda 
ma ka teenin, ning ütles: ära karda Paulus, sa pead 
saama keisri ette, ja vaata, Jumal on sulle kinkinud 
need kõik, kes on ühes sinuga laeval.”  Ap 27,23-24  
Vahel tekib ellu ootamatuid mõrasid. Algsed plaanid 
purunevad. Unistused ei täitu. Tundub, et haigus või 
ebaõnn purustab kõik kildudeks. Kuid nimelt kildudes 
võib olla uue algus.  Eero Junkkaala 

18. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, 
armastagu ka oma venda.  1Jh 4,21  
Mk 12,28-34; Rm 14,17-19; Ps 56 
Jutlus: Jk 2,1-13 

30. Pühapäev Kitsikuses ma hüüdsin appi Issandat, 
Issand vastas mulle, asetas mind avarusse.  Ps 118,5  
Jeesuse Kristuse läbi on meil julge ligipääs usaldu-
ses usu kaudu temasse.  Ef 3,12  
Vajame oskust näha minevikus toimunut tänapäevaste 
olukordade selgitajana. Aga mineviku kogemuste õn-
nistusrikas kasutamine saab pühitsetud selle kaudu, kui 
märkame neis Jumala jalajälgi.  Eenok Haamer 
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OKTOOBER 

Kuu loosung: Issand, kõik mu igatsus on sinu ees, ja 
mu ohkamine pole peidetud sinu eest.  Ps 38,10 

1. Esmaspäev Issandal, meie Jumalal, olgu lahke 
meel meie vastu! Meie kätetööd ta kinnitagu meile! 
Kinnita meie kätetööd!  Ps 90,17  
Jeesus ütleb: “Mina olen viinapuu, teie olete oksad. 
Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju 
vilja.”  Jh 15,5  
Meid kutsutakse tegutsema vaid koos Jumalaga. Vaja 
on teha ainult seda, milleks Jumal meile on jõu andnud. 
 Osvald Tärk  
Mt 6,1-4; Gl 3,15-18 

2. Teisipäev Saul ütles Taavetile: “Kui keegi leiab 
oma vaenlase, kas ta laseb teda heaga ära minna? 
Issand tasugu sulle heaga selle eest, mis sa täna mul-
le tegid!”  1Sm 24,20  
Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled 
temaga teel.  Mt 5,25  
Inimeste kritiseerimine on neile suunatud negatiivne 

energia. Palveta nende või iseenda eest kohe, kui nega-
tiivne mõte esile kerkib. Pöördu kiiresti Jumala poole. 
 Aino Gundersen  
Mk 3,31-35; Gl 3,19-29 

3. Kolmapäev Issand päästab Iisraeli igavese päästega; 
teil ei ole vaja häbeneda ega tunda piinlikkust. Js 45,17  
Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma sü-
dant, sest Issanda tulemine on lähedal. Jk 5,8  
Ärge olge kärsitud, palvetage, võtke osa Jumala riigi 
tööst ka siis, kui te kohe suuri asju ei näe. Jääge usta-
vaks ka praeguses maailmas, kus ebaõiglust ja ülekohut 
on nii palju. Jumal viib oma tööd edasi õigel ajal ja õi-
geks päevaks!  Joel Luhamets  
Ül 8,4-7; Gl 4,1-7 

4. Neljapäev Ärgu olgu teie hulgas juurt, mis 
kasvatab mürki ja koirohtu.  5Ms 29,17  
Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine 
jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. 
Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage 
üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud 
Kristuses.  Ef 4,31-32  
Venna armu minu põue külva, Issand, rohkesti, et Su ar-
mastuse nõue süütaks hinge alati! Siis võin vendi teenida 
ikka puhta rõõmuga, sest Su meel mu meeleks saanud, 
kes Sa ennast ohverdanud.  KLPR 88:3. Martin Lipp  
Gl 5,13-18; Gl 4,8-20 
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5. Reede Tema saab olema nende rahu.  Mi 5,4  
Rahu Issand ise andku teile rahu alati ja igal viisil. 
Issand olgu teie kõikidega!  2Ts 3,16  
Jeesus juhatust võib anda sulle, kellel koorem kan-
da, kui su tee on okkaline, kui sul raske võitlemi-
ne, Tema kingib rahu sulle, vaevatule, väsinule, 
Tema lisab sulle rammu ja ka kinnitab su sammu. 
 KLPR 219:2. Hugo Viktor Karl Wühner  
Ilm 2,8-11; Gl 4,21-31 

6. Laupäev Halleluuja! Ma tänan Issandat kõigest 
südamest õiglaste osaduses ja koguduses!  Ps 111,1  
Kõige tarkusega õpetage ja juhatage üksteist psal-
midega ja kiituslauludega ja vaimulike lauludega, 
tänumeeles lauldes Issandale oma südames.  Kl 3,16  
Suur oled Sina, Issand, ja imelised on Sinu teod ning 
ükski sõna pole küllaldane Su imetegude kiitmiseks. 
 Õigeusu kirikust  
Mt 5,17-24; Gl 5,1-15 

19. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita 
mind, siis ma saan abi.  Jr 17,14  
Mk 2, 1-12, Ef 4, 22-32; Ps 32 
Jutlus: Jk 5, 13-16 

7. Pühapäev Mina õpetasin Efraimi käima, võtsin 
nad oma kätele, aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin 
neid terveks teha.  Ho 11,3  

Meie Issanda pikka meelt pidage päästeks.  2Pt 3,15  
Kui me tahame olla midagi muud kui need, kellena Ju-
mal meid näha tahab, siis paratamatult tahame midagi, 
mis tegelikult ei tee meid õnnelikuks.  
 Clive Staples Lewis 

8. Esmaspäev Joonatan läks Taaveti juurde ning kin-
nitas tema kätt Jumalas.  1Sm 23,16  
Olge usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu an-
tud ühtsust.  Ef 4,3  
Jumal on ikka ja jälle tulnud sellesse maailma inimlike 
tunnistajate kaudu, kelle südamed on täidetud jumala-
kartuse ja lootusega.  Joosep Tammo  
2Ms 15,22-27; Gl 5,16-26 

9. Teisipäev Ma pean Issandat alati oma silma ees, 
ma ei kõigu.  Ps 16,8  
Usus jättis Mooses maha Egiptuse, kartmata kunin-
ga raevu, sest otsekui nähes nähtamatut, püsis ta 
vaprana.  Hb 11,27  
Armasta Kristust ja hoia Teda oma sõbrana alles, sest 
kui ka kõik sind maha jätavad, ei jäta Jeesus sind iial-
gi. Ja lõpuks, kui kõik kaob, ei lase Tema sind kaduma 
minna!  Thomas Kempisest  
Lk 5,12-16; Gl 6,1-10 

10. Kolmapäev Mispärast sa riidled Jumalaga, kui ta 
ei vasta inimesele iga sõna peale? Sest Jumal kõneleb 
ühel ja teisel viisil, aga seda ei märgata.  Ii 33,13-14  
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Jüngrid ütlesid teineteisele: “Eks meie süda põlenud 
meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju 
selgitas?”  Lk 24,32  
Meil tuleb õppida sulgema oma kõrvu mürale, mida 
maailm lakkamatult paiskab meie suunas ning mille si-
hiks on kiskuda meid lahti Jumalast ja teispoolsusest. 
Ja meil tuleb teritada kõrvu hääle suunas, mis sellest 
mürast vaikselt läbi tungib ja kutsub meidki - nii nagu 
ka kõiki varasemaid põlvkondi.  Arne Hiob  
Lk 13,10-17; Gl 6,11-18 

11. Neljapäev Nõnda ütleb Issand: “Ärgu kiidelgu 
tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma väge-
vusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest, vaid kes 
kiitleb, kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb 
mind.”  Jr 9,22-23  
Kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata aga 
midagi, see petab iseennast. Aga igaüks katsugu läbi 
oma töö.  Gl 6,3-4  
Issand, Sinu sõna on tõde. Sinu sõna aitab mind, et ma 
ei kaitseks ennast, kui on aeg nõustuda, ega lahkuks, kui 
on aeg seista, ega eksiks, kui pead ilmsiks saama Sina, 
kes Sa oled tõde.  Jörg Zink  
Mt 8,14-17; Ilm 1,1-8 

12. Reede Te saate leiba süüa küllastuseni ja elada 
oma maal julgesti.  3Ms 26,5  
Jeesus ütleb: “Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja 
oleks seda ülirohkesti.”  Jh 10,10  

Sa oled eluallikas, mis igavesti keeb, Sa õnnistuse kari-
kas, mis hinge terveks teeb!  KLPR 387:2. Paul Gerhardt  
Jr 17,13-17; Ilm 1,9-20 

13. Laupäev Tulgem tema palge ette tänamisega, hõi-
sakem temale kiituslauludega! Sest Issand on suur 
Jumal.  Ps 95,2-3  
Kannatlikkuse ja julgustuse Jumal aga andku teile, 
et te mõtleksite sedasama omavahel Kristuse Jeesu-
se eeskuju kohaselt, et te ühel meelel ja ühest suust 
ülistaksite Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse 
Isa.  Rm 15,5-6  
Tänu Sulle, Taevaisa kõige armu, abi eest, mida kogu 
eluaja olen saanud Sinu käest. Tänu Sulle, et Sa andsid 
rõõmu kevadpäevades. Tänu valu eest mis saatsid sün-
geis sügistormides.  KLPR 392:1. Mikael Nyberg  
Ap 14,8-18; Ilm 2,1-7 

LÕIKUSTÄNUPÜHA 
Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende 
roa omal ajal.  Ps 145,15  
Lk 12,(13-14)15-21; Mt 6,25-34; 2Kr 9,6-15; Ps 65 
Jutlus: 1Tm 4,4-5 

14. Pühapäev Kes küll annaks, et kogu Issanda rah-
vas saaks prohveteiks, et Issand paneks oma Vaimu 
nende peale!  4Ms 11,29  
Jeesus ütles jüngritele: “Võtke vastu Püha Vaim!” 
 Jh 20,22  
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Püha Vaim, Sa ainus abi, kõige kallim valgus Sa, oma 
armastuse läbi meie südant valgusta. Kõige looja, tegi-
ja, kõige ülalpidaja: minu südamesse tule ja mu laulu, 
palvet kuule!  KLPR 135:1. Paul Gerhardt 

15. Esmaspäev Kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie 
keskel on, ja pöörake oma südamed Issanda poole. 
 Jos 24,23  
Käige nagu valguse lapsed.  Ef 5,8  
Sõbrad, me ei ela enam pärast Kristust, vaid koos Kris-
tusega. Käigem valguses, et vaimne pimedus ei tabaks 
taas meid endid, meie peresid ja rahvast! 
 Joosep Tammo  
2Ts 3,6-13; Ilm 2,8-11 

16. Teisipäev Teha, mis õige ja kohus - see on Issan-
dale olulisem kui ohver.  Õp 21,3  
Ärge tehke kohtuotsust näo järgi, vaid tehke õiglane 
otsus.  Jh 7,24  
Tõde ja ka õigust sa vääramatult nõua! Isa teedel üksin-
da surmast ellu jõuad. 
 KLPR 471:3. Ernst Christian Richardt  
Rm 13,1-7; Ilm 2,12-17 

17. Kolmapäev Suur on valitsus ja otsatu on rahu 
Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle.  Js 9,6  
Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti. 
 Hb 13,8  
Jumal on kinkinud seda imelist armu, et Ta tuleb ise 

meie juurde ka seal, kus oleme poolel teel, kus nõder 
usk ja kahtlused on meilt julguse ja jõu riisunud, et eda-
si minna ja pärale jõuda. Seal sirutab Ta käe ja tõstab 
meid üles. See on arm, mida me tänapäevani ülistame. 
See on arm, millega tohime arvestada.  Harri Haamer  
Ef 5,25-32; Ilm 2,18-29 

18. Neljapäev Mine, ja Issand olgu sinuga! 
 1Sm 17,37  
Kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud - 
tehke seda Jumala austamiseks!  1Kr 10,31  
Kui kõik, mis on halb kord ähvardab meid, ei kahelda või, 
sest usk leiab teid. Ja kurjuse käsi ei võidule saa. Usk iial 
ei väsi, kõik juhatab Ta!  KLPR 361:2. Tundmatu autor  
1Kr 14,26-33; Ilm 3,1-6 

19. Reede Noa oli üks õige mees, täiesti vaga oma rah-
vapõlve seas; Noa kõndis koos Jumalaga.  1Ms 6,9  
Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie 
häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. 
 Mt 5,16  
Nõnda oleme kutsutud teiste koormaid kandma, et 
võiksime tõelise kristlase mõõdu välja anda. Kristlase, 
kelle jaoks kristlus ei ole mitte sõnades, vaid tegudes, 
mida oleme valmis korda saatma, kui see meile ka kes 
teab kui palju maksab.  Harri Haamer  
Jh 18,28-32; Ilm 3,7-13 
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20. Laupäev Te olite otsekui tulest tõmmatud tukk, 
aga te ei pöördunud tagasi minu juurde, ütleb Is-
sand.  Am 4,11  
Ega siis mõnede uskmatu meel tee tühjaks Jumala 
ustavust? Mitte sugugi! Kindel on, et Jumal on tõe-
meelne.  Rm 3,3-4  
Jumal sosistab meile me naudingutes, kõneleb meile 
me südametunnistuses, kuid hüüab meile valjult meie 
valus. See on Tema valjuhääldi kurdi maailma äratami-
seks.  Clive Staples Lewis  
Õp 3,1-8; Ilm 3,14-22 

21. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina 
kuri heaga.  Rm 12,21  
Mt 5,38-48; Ef 6,10-17; Ps 38 
Jutlus: Jr 29,1.4-7.10-14 

21. Pühapäev Seepärast ma ülistan rõõmu, sest ini-
mesel ei ole muud paremat päikese all kui süüa ja 
juua ning rõõmus olla; see saatku teda ta vaevas 
tema elupäevil, mis Jumal temale annab päikese all. 
 Kg 8,15  
Kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole tau-
nitav, mida võetakse vastu tänuga,  1Tm 4,4  
Pragune elu on osa igavikust. Igavik algab juba siin. 
Surm on vaid üleminekuetapp ja mitte mingi lõpp. 
Rõõmustan iga päeva, iga hetke üle, vihma, lillede ja 
lindude üle.  Aino Gundersen 

22. Esmaspäev Issand! Me ootame sind ka su kohtu-
mõistmiste teel.  Js 26,8  
Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid 
ülendaks õigel ajal.  1Pt 5,6  
Need, kes usaldavad, kes annavad end Jumala kätte, 
võivad kogeda Jumala armu ja halastust ja Ta Sõna 
kandvat väge.  Joel Luhamets  
Rm 12,17-21; Ilm 4,1-11 

23. Teisipäev Varjatu kuulub Issandale, meie Juma-
lale, aga mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja 
meie lastele.  5Ms 29,28  
Samaarlased ütlesid naisele: “Me ei usu mitte enam 
sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning 
teame nüüd, et tema on tõesti maailma Päästja.” 
 Jh 4,42  
Kogemused, mis võrsuvad isiklikust osadusest Kristu-
sega, kinnitavad kogudusele, et Tema toimib. Osadus 
Kristusega pole ideaal, vaid reaalsus, mis võimaldab 
tunnistada Jumala toimimisest minu isiklikus elus, 
Tema abi, juhtimise ja hoidmise kogemustest. Mida 
enam meie silmad usus avanevad, seda enam näeme 
endi elus Tema toimimist.  Elmar Salumaa  
2Kr 10,1-6; Ilm 5,1-5 

24. Kolmapäev Kas saab inimene valmistada enesele 
jumalaid?  Jr 16,20  
Vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkuseõpetuse ja 
tühja pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimuse-

Oktoober Oktoober



– 148 – – 149 –

le, maailma algainetele, ja mitte Kristusele.  Kl 2,8  
Nii nagu enda diagnoosimine ja ise ravimine arstiraa-
matute abil võib kurvalt lõppeda, nii võib kurvalt lõp-
peda ka endale ise usu tegemine.  Toomas Paul  
1Ms 13,5-12(13-18); Ilm 5,6-14 

25. Neljapäev Ma meenutan Issanda tegusid, ma tu-
letan meelde su imesid muistsest ajast ja ma uurin 
kõiki su töid ning mõlgutan mõttes su suuri tegusid. 
 Ps 77,12-13  
Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes 
nende üle oma südames.  Lk 2,19  
Me ei tunne Jumalat Tema olemuses. Me tunneme Teda 
pigem Tema loomistöö suurusest ja Tema ettehooldu-
sest kõige olevate asjade eest. Sest seeläbi me saame 
nagu peeglist heita pilku Tema piiritusse headusse, tar-
kusse ja väesse.  Usutunnistaja Maksimus  
3Ms 19,1-3.13-18; Ilm 6,1-8 

26. Reede Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski 
oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igaves-
ti.  Ps 73,26  
Järgmisel ööl seisis Issand Pauluse juures ning ütles: 
“Ole julge!”  Ap 23,11  
Päevast päeva kannab meie koormaid Jumal. Kas see 
on sinugi kogemus? Kui sa peaksid vastama eitavalt, 
siis on sul veel väga palju õppida. Mine Tema juurde. 
 Eenok Haamer  
Lk 22,49-53; Ilm 6,9-17 

27. Laupäev Ärge käige teiste jumalate järel neid 
teenides ja kummardades, ja ärge pahandage mind 
oma kätetööga.  Jr 25,6  
Pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti 
takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile mää-
ratud võidujooksu! Vaadakem üles Jeesusele, usu 
alustajale ja täidesaatjale.  Hb 12,1-2  
Issand, meie pärast on Sind löödud. Sinu häbistatud 
keha kuju näitab, milline on meie oma hinge olukord, 
mis oli algselt loodud Jumala järgi.  Jörg Zink  
2Tm 2,1-5(6); Ilm 7,1-8 

22. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.  Ps 130,4  
Mt 18,21-35; Fl 1,3-11; Ps 143 
Jutlus: Rm 7,14-25a 

28. Pühapäev Issand ütles Aabramile: “Ma õnnistan 
sind, et sa oleksid õnnistuseks.”  1Ms 12,2  
Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, 
vaid hoopis õnnistage - sest õnnistamiseks te olete 
kutsutud -, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. 
 1Pt 3,9  
Milline õnnistus, kui me juba siin, vihatud ja põlatud 
olles tohime teada, et just selle kaudu õpime armastama 
vaenlast - ning saame selle kaudu rikkaks ja õnnista-
tuks.  Ema Basilea Schlink 
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29. Esmaspäev Võta kätte ja räägi neile kõik, mida 
ma sul käsin.  Jr 1,17  
Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil 
olgu seljas õiguse soomusrüü ja kingadeks jalas val-
midus rahuevangeeliumi kuulutamiseks.  Ef 6,14-15  
Teadagi – elu on keeruline ja inimesed on tundlikud, kui 
neile jumalikest asjust kõnelda. Ent me ei tohi ka liht-
salt leppida, kui kristlased on täiesti tummad ega hooli 
kuigivõrd nendest kurtidest, kel pole olnud kõrvu kuul-
da kristlikku sõnumit. Ka meil tuleb püüda tuua Jumala 
juurde inimesi, kes teda veel ei tunne.  Arne Hiob  
Ho 12,1-7; Ilm 7,9-17 

30. Teisipäev Liisku heidetakse kuuehõlmas, aga sel-
le otsus on Issandalt.  Õp 16,33  
Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda 
kõike antakse teile pealegi.  Mt 6,33  
Inimene leiab enese vaid siis, kui ta kaotab end Jumala-
le.  Elmar Salumaa  
Rm 3,9b-20; Ilm 8,1-5 

USUPUHASTUSPÜHA 
Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba 
olemas - see on Jeesus Kristus.  1Kr 3,11  
Mt 5,2-10(11-12); Rm 3,21-28; Ilm 8,6-13 
Jutlus: Gl 5,1-6 

31. Kolmapäev Mooses anus Issanda ees: “Pöördu 
oma tulisest vihast ja kahetse kurja, mida sa kavat-

sed teha oma rahvale.”  2Ms 32,11.12  
Kes on, kes võib hukka mõista? Kristus Jeesus on, 
kes suri, ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on 
Jumala paremal käel, kes meie eest palub.  Rm 8,34  
Mõistab hukka vaenlane - Kristus on mind õigeks 
mõistnud! Kiusab kuri kurjasti - Jeesus on ta ära võit-
nud! Tema kostab minu eest - see on minu kindel troost. 
 KLPR 347:2. Karl Bernhard Grave 
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NOVEMBER 

Kuu loosung: Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalem-
ma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud ot-
sekui oma mehele ehitud mõrsja.  Ilm 21,2 

1. Neljapäev Ma tänan sind suures koguduses ja kii-
dan sind hulga rahva seas.  Ps 35,18  
Et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand - Ju-
mala Isa kirkuseks.  Fl 2,11  
Võta nüüd Issandat, vägevat Kuningat, kiita, oh minu 
hingeke, ära sa aega nüüd viida! Rõõmusta, meel, 
hõisates laula, mu keel! Kandled ja pasunad hüüdku! 
 KLPR 306:1. Joachim Neander  
Ilm 3,14-22; Ilm 9,1-12 

2. Reede Jumal oli neile suure rõõmu valmistanud; 
ka naised ja lapsed rõõmustasid, ja Jeruusalemma 
rõõm oli kaugele kuuldav.  Ne 12,43  
Paulus kirjutab: “Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas 
ma ütlen: Olge rõõmsad!”  Fl 4,4  
Rõõm rajaneb teadmisel, et kuigi maailm, kus me ela-
me, on pimedusest ümbritsetud, on Jumal selle maailma 

ära võitnud.  Henri Nouwen  
1Jh 3,19-24; Ilm 9,13-21 

3. Laupäev Ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei 
karda ma kurja, sest sina oled minuga; su kepp ja su 
sau, need trööstivad mind!  Ps 23,4  
Otsekui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda 
on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. 
 2Kr 1,5  
Isa taevas, kiitus ja tänu olgu Sulle ustavuse eest minu 
elus. Sina oled mulle palju head teinud. Luba ka ras-
kusi vastu võtta Sinu käest. Sina ei pane mulle rohkem 
peale, kui suudan kanda. Sina lased oma lastele kõik 
kasuks tulla.  Dietrich Bonhoeffer  
Js 1,18-20(21-25)26-27; Ilm 10,1-11 

23. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel üksi on 
surematus, temale olgu austus ja igavene vägi. 
 1Tm 6,15.16  
Mt 22,15-22; Fl 3,17(18-19)20-21; Ps 39 
Jutlus: Rm 13,1-7 

4. Pühapäev Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest 
oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma 
väest.  5Ms 6,5  
Paulus kirjutab: “Ma palun Isa, et Kristus usu kau-
du elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja 
kinnitatud armastuses.”  Ef 3,17  
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Vajame meelevalda saada Jumala lasteks ja kasvada 
täisealisteks kristlasteks. Jeesus Kristus tahab leida 
tee meie elutuppa, mitte ainult tagatuppa.  
 Toomas Põld 

5. Esmaspäev Hea meelega ma toon sulle ohvreid, ma 
tänan su nime, Issand, sest see on hea.  Ps 54,8  
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristu-
se Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! 
 2Kr 1,3  
Olgu elu lühike või pikk, selle mõte on teenida Issandat, 
kiita ja ülistada Teda juba siin.  Aino Gundersen  
1Pt 2,11-17; Ilm 11,1-2 

6. Teisipäev Sina, Issand, oled mind rõõmsaks teinud 
oma tegudega, ma hõiskan sinu kätetööde pärast. 
 Ps 92,5  
Jeesus ütles halvatule: “Ma ütlen sulle: Tõuse püs-
ti, võta oma kanderaam ja mine koju!” Ja otsekohe 
tõusis too üles nende silma all, võttis selle, millel ta oli 
lamanud, ja läks koju Jumalat ülistades.  Lk 5,24-25  
Jeesus on inimeste aitaja ka tänapäeval. Ta võimaldab 
meil leida tee Jumala juurde ja aitab meil terveneda 
patu, uskmatuse, kurja ja negativismi haavadest. Tema 
abi mõjub kõige tuntavamalt vaimsel kujul, kuid Ta mõ-
jutab ja tervendab meid ka füüsiliselt.  Arne Hiob  
Ap 17,1-10; Ilm 11,3-14 

7. Kolmapäev Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea 
meelega ja sinu Seadus on mu südames.  Ps 40,9  
See ongi Jumala armastamine, et me peame tema 
käske, ja tema käsud ei ole rasked.  1Jh 5,3  
Ela minus, püha Jumal. Ma ei taha muud kui elada Sinu 
läbi. Tahan loobuda iseendast. Tahaksin avaneda ja ava-
nenuna võtta vastu Sind.  Jörg Zink  
Ilm 13,1-10; Ilm 11,15-19 

8. Neljapäev Küsi ometi enne Issanda sõna!  2Aj 18,4  
Sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud. 
 2Tm 3,14  
Sa kõige parem abimees, kui elab meie südames Su kal-
lis püha Sõna, siis ükski meid ei lahuta. Oh süüta usku 
põlema ja tarkust meile anna! Tule mulle südamesse ja 
mind pese patust puhtaks, siis saab Kristus mulle arm-
saks!  KLPR 132:4. Martin Schirmer  
Mt 21,12-17(23-27); Ilm 20,1-6 

9. Reede Olgu Issand, meie Jumal, meiega, nõnda 
nagu ta on olnud meie vanematega.  1Kn 8,57  
Võtke eeskujuks neid, kes pärivad tõotused usu ja 
pika meele tõttu.  Hb 6,12  
Mitte võitluses ei hävi rahvad, vaid selles lodevas ra-
hus, mis juba ammu enne otsustavat lahingut hävitas 
sõttaminejad. Tugev kasvab võitlusest, nõrk aga valmib 
hoolimatus ükskõiksuses.  Harri Haamer  
1Kr 3,16-23; Ilm 20,7-10 
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10. Laupäev Tänage Issandat, sest tema on hea, sest 
tema heldus kestab igavesti.  Ps 106,1  
Jumala õndsakstegev arm on ilmunud kõigile ini-
mestele.  Tt 2,11  
Kui sind mured muljuvad, elusaatus karm ja vali. Ja 
sind alla rõhuvaid ohkeid, raskust väga palju. Siis sa 
astu Isa ette, usalda kõik Tema kätte.  August Eero  
2Pt 3,13-18; Ilm 20,11-15 

3. PÜHAPÄEV ENNE UUT KIRIKUAASTAT 
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on pääste-
päev!  2Kr 6,2  
Lk 17,20-24(25-30); Rm 14,7-9; Ps 52 
Jutlus: Ii 14,1-6 

11. Pühapäev Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind 
tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast.  2Ms 20,2  
Paulus ja Siilas tulid vanglast välja ja läksid Lüüdia 
poole. Ja kui nad vendi olid näinud ja julgustanud, 
läksid nad minema.  Ap 16,40  
Issand, saada meid Sinu rahu sees ka täna nendele tee-
dele, kus näeme Sinu jalajälgi. Aita meid neid jälgi pidi 
edasi minna, kuni jõuame täiuslikkuseni!  
 Harri Haamer 

12. Esmaspäev Kes tahaks täna vabatahtlikult ka 
oma kätt Issanda heaks täita?  1Aj 29,5  
Kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes 
rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.  2Kr 9,6  

Issand, tee minu armastus Sinu vastu nii tugevaks, et 
töö, mille Sa mulle täna annad, ei oleks mulle koor-
maks, vaid rõõmuks!  Johann Arndt  
1Pt 4,7-11; Ilm 21,1-8 

13. Teisipäev Issand ütleb: “Te olete näinud, kuidas 
ma teid olen kandnud kotka tiibadel ja kuidas ma 
teid olen toonud enese juurde.”  2Ms 19,4  
Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata 
palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, 
temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses 
kõigi sugupõlvedeni!  Ef 3,20-21  
Ilmselt ei tundnud Jeesus mingit muret ristiusu tuleviku 
pärast. Teda ei hirmutanud jüngrite vähesus, variseri-
de opositsioon ega rahvahulkade kõikuvus. Jumal viib 
oma töö väikese alguse suurele võidule nende jõudude-
ga, mis ei allu inimeste kontrollile.  Osvald Tärk  
Jr 18,1-10; Ilm 21,9-14 

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

14. Kolmapäev Kastke, taevad, ülalt ja pilved, pange 
voolama õiglus! Avanegu maa, et idaneks õnnistus ja 
ühtlasi võrsuks õiglus! Mina, Issand, olen selle loo-
nud.  Js 45,8  
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on 
päästepäev!  2Kr 6,2  
Mis nõudsid sinu mõtted? Su tööd ja ettevõtted, kas olid 
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puhtad nad? Kas leidsid eluraja? Või raiskasid sa aja ja 
armupäevad kallimad? 
 KLPR 51:2. Hugo Viktor Karl Wühner  
Hb 13,1-9b; Ilm 21,15-27 

15. Neljapäev Issand on oma rahvale tugevuseks. 
 Ps 28,8  
Tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Is-
sanda Jeesuse Kristuse läbi!  1Kr 15,57  
Issand Jumal, taevane Isa, Sina andsid oma Poja hirmu 
ja ahastuse sisse, et meile tuleks Tema läbi rahu. Aita, et 
me ainult Temale rajaksime oma usujulguse ja leiaksi-
me nõnda rahu oma hingele.  Henric Schartau  
1Jh 2,18-26(27-29); Ilm 22,1-5 

16. Reede Ükski pole kalju nagu meie Jumal. 
 1Sm 2,2  
Jeesus ütleb: “Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuu-
leb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes 
ehitas oma maja kaljule.”  Mt 7,24  
Jumala tunnetamine ei tähenda Tema olemuse mõist-
mist, vaid Jumala poolt näidatud õigel teel käimist. 
 Ismar Elbogen  
2Kr 6,1-10; Ilm 22,6-15 

17. Laupäev Su leinapäevad lõpevad.  Js 60,20  
Jumal pühib ära iga pisara nende silmist.  Ilm 7,17  
Kõigeväline Jumal, armuline Isa, maailm oma iluga on 
mööduv, Sina jääd aga igavikust igavikuni. Me ülista-

me Sind, et oled oma kirkust ilmutanud Kristuses, meie 
Õnnistegijas - ja me tohime oodata Sinu uue taeva ja 
uue maa suurt päeva.  Hans Thoma  
Mk 13,1-8; Ilm 22,16-21 

EELVIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS 
Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje 
ees.  2Kr 5,10  
Mt 25,31-46; Rm 8,18-23(24-25); Ps 50 
Jutlus: Ilm 2,8-11 

18. Pühapäev Kes toob ohvriks tänu, see annab mulle 
au, ja kes paneb tähele teed, sellele ma annan näha 
Jumala päästet.  Ps 50,23  
Tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt ta-
hab Jeesuses Kristuses.  1Ts 5,18  
Keegi ütles: “Mul on Jumalat haruarva vaja!” Aga 
hommikul sa ei märganudki siis uue päeva saabu-
mist, et Jumalat selle eest tänada? Ta võib vastata: 
“Miks tänada, see on ju nii loomulik!” Kas tõesti? 
 Eenok Haamer 

19. Esmaspäev Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. 
 Jos 1,5  
Teie kurbus muutub rõõmuks.  Jh 16,20  
Kui on tarvis olla valvel, kui häda, valu ja torm õues ei 
luba unel tuppa tulla, siis on vaja, et keegi oleks meie 
kõrval. Inimesed ei jaksa kaua valvata, väsivad ära ja 
jätavad meid maha. Jumala armastus aga ei väsi iial. 
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Seepärast olgu Jumal meie lähedal kesköötunnil. 
 Jaan Lattik  
Mt 7,21-27(28-29); Js 1,1-9 

20. Teisipäev Issand hoiab su väljumist ja su tulemist 
nüüd ja igavesti!  Ps 121,8  
Meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tule-
vast.  Hb 13,14  
Taeva poole läheme nagu kõrbest Kaananis-
se. Võõrad maa peal oleme, ei see ole jäädav ase. 
Siin küll peame rändama, taevas on me kodumaa! 
 KLPR 382:1. Benjamin Schmolck  
Jh 3,17-21; Js 1,10-20 

PAASTU- JA PALVEPÄEV 
Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõi-
mudele.  Õp 14,34  
Lk 13,(1-5)6-9; Rm 2,1-11; Js 1,21-31 
Jutlus: Ilm 3,14-22 

21. Kolmapäev Parem pisut õiglusega kui palju tulu 
ülekohtuga.  Õp 16,8  
Ükski ärgu olgu üleastuja ega petku oma venda 
asjaajamises, sest Issand maksab kõige säärase eest 
kätte.  1Ts 4,6  
Tegevus, mis ei talu Jumala lähedalolu, on üks viis sur-
ma teenida. Ei maksa leppida surma käsilaseks olemi-
sega.  Fanny de Sivers 

22. Neljapäev Kui te otsite Issandat, siis te leiate 
tema.  2Aj 15,2  
Koputage, ja teile avatakse.  Mt 7,7  
Palve teele võib astuda vaid üle alandlikkuse lävepaku. 
 Jörg Zink  
Lk 15,1-10; Js 2,1-5 

23. Reede Eks mu sõna ole nagu tuli, ütleb Issand, 
või nagu vasar, mis purustab kalju?  Jr 23,29  
Nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos, ja 
nad kõik täideti Püha Vaimuga ja nad kõnelesid Ju-
mala sõna julgesti.  Ap 4,31  
Tänu olgu Sulle, Issand, igavese elu Sõna eest! Sa 
oled meile kõnelenud, aga meie oleme paraku palju 
sellest unustanud ja tähele panemata jätnud. Ära võta 
meie hooletuse pärast oma Sõna meilt ära, vaid kingi 
Püha Vaimu, kes tuletab meile meelde, mida Sa oled 
ütelnud, ja juhatab meid kõige tõe sisse.
  Gottfried Billing  
Hb 13,17-21; Js 2,6-22 

24. Laupäev Issand teeb õigust ja mõistab õiglast ko-
hut kõigile, kellele liiga tehakse.  Ps 103,6  
Vaata, Jumala telk on inimeste juures! Ja tema asub 
nende juurde elama ja nemad on tema rahvad ja Ju-
mal ise on nendega. Ja tema pühib ära kõik pisarad 
nende silmist.  Ilm 21,3-4  
Koju kord jõuan siit kaduvast ilmast, koju, kus kuivanud 
pisarad silmast, koju, kus lõppenud viha ja vaen, koju, 
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kus kadunud mure ja vaev.  KLPR 470:3. Anna Pärn  
Ilm 20,11-15; Js 3,1-15 

SURNUTEMÄLESTUSPÜHA 
Teie niuded olgu vöötatud ja küünlad põlegu. Lk 12,35  
Mt 25,1-13; Ilm 21,1-7; Ps 90 
Jutlus: Js 65,17-19(20-22)23-25 

25. Pühapäev Laulge Issandale uus laul, laulge Issan-
dale, kõik maailm!  Ps 96,1  
Suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, 
kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rah-
vastest ja keeltest seisis trooni ees ning Talle ees, val-
ged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure 
häälega: “Pääste on meie Jumalal, kes istub Troonil, 
ja Tallel!”  Ilm 7,9-10  
Jeesusele, Jeesusele tahan laulda ma: patustele, patuste-
le päästjaks tuli Ta. Jeesus meid siin valgustab, lunastab 
ja kinnitab. Talle laulgu, Talle laulgu kõik Ta kogudus. 
 KLPR 296:1. Jakob Tamm 

26. Esmaspäev Issand kaitseb võõraid, ta peab ülal 
vaeslapsi ja lesknaisi.  Ps 146,9  
Issand on ülendanud alandlikud; näljaseid on ta 
täitnud heade andidega, aga rikkad tühjalt mine-
ma saatnud; ta on vastu võtnud oma sulase Iisraeli, 
meelde tuletades oma halastust.  Lk 1,52-54  

Kus võim ja viletsus pea kõik lootused lõpetas, seal 
suudab Jumala Vaim hoopis uut ja paremat pakkuda. 
 Osvald Reier  
Hb 12,18-25; Js 4,2-6 

27. Teisipäev Eks see ole murda oma leiba näljasele! 
 Js 58,7  
Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest 
sellistest ohvritest on Jumalal hea meel!  Hb 13,16  
Kui igaüks teeniks oma ligimest, oleks kogu maailm 
täis jumalateenistust.  Martin Luther  
1Pt 1,13-21; Js 5,1-7 

28. Kolmapäev Luba, et su silmad oleksid lahti ööd ja 
päevad selle koja kohal, mille kohta sa oled öelnud: 
“Seal peab olema minu nimi.”  1Kn 8,29  
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, 
vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakond-
sed,  Ef 2,19  
Jah, meie maise elu päevad on loetud ning lõppevad, 
kellel varem, kellel hiljem. Kuid ristiinimesed ei ole 
ajutisusele vaatamata enam võõrad ja majalised, vaid 
on kutsutud ja vastu võetud Jumala igavesse riiki. 
 Toomas Paul  
1Kr 3,9-15; Js 5,8-24 

29. Neljapäev Issand, anna mulle teada mu elu ots ja 
mu päevade mõõt, et ma tunneksin, kui kaduv ma 
olen.  Ps 39,5  
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Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne ja Elav. 
Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast 
igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla 
võtmed.  Ilm 1,17-18  
Paljud inimesed ei taha midagi kuulda surmast. Nad 
justkui loodavad, et kui nemad surma ära unustavad, 
siis unustab surm ka neid.  Toomas Paul  
1Ts 5,9-15; Js 6,1-13 

30. Reede Kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala 
häält - õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa 
minnes.  5Ms 28,1.6  
Paulus nägi öösel nägemuse: üks makedoonia mees 
seisis ja palus teda: “Tule meie juurde Makedoonias-
se ja aita meid!” Kui ta oli seda nägemust näinud, 
püüdsime kohe minna Makedooniasse, olles veendu-
nud, et Issand on meid kutsunud neile evangeeliumi 
kuulutama.  Ap 16,9-10  
Eluvesi tahab edasi voolata. Kes on selle vastu võtnud, 
on kutsutud seda ka teistele edasi andma. Seisev vesi on 
surnud vesi. Seisev ja enesesse sukeldunud kristlus on 
surnud kristlus.  Uno Plank  
Hb 13,10-16; Js 7,1-9 

DETSEMBER 

Kuu loosung: Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. 
 Mt 2,10 
1. Laupäev Kes armastavad sinu päästet, need öelgu 
alati: “Suur on Jumal!”  Ps 70,5  
Kogu rahvahulk rõõmustas kõigi auliste tegude üle, 
mis sündisid Jeesuse läbi.  Lk 13,17  
Miks küll kardetakse Jumalat avalikult tänada? Sul pole 
põhjust häbeneda, et su Issand on tegelikult su lähedal. 
Ka need, kes su tänu kuulevad, vajavad julgustamist!
 Eenok Haamer  
Ilm 21,10-14. 21-27; Js 7,10-17 

Uue kirikuaasta algus 

1. ADVENDIPÜHAPÄEV. KIRIKUAASTA ALGUS 
Vaata, sinu kuningas tuleb sulle, õiglane ja aitaja! Tema on 
alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas!  Sk 9,9  
Mt 21,1-9; Rm 13,8-12(13.14); Ps 24 
Jutlus: Lk 1,67-79 

2. Pühapäev Pöörduge ümber ja taganege oma eba-
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jumalaist.  Hs 14,6  
Kirjatundja ütles Jeesusele: “Õige küll, õpetaja, sina 
oled tõtt mööda öelnud, sest üksainus on olemas ja ei 
ole muud peale tema! Ja teda armastada kõigest sü-
damest ja kõigest meelest ja kõigest väest ja ligimest 
armastada nagu iseennast, see on rohkem kui kõik 
põletusohvrid ja muud ohvrid!”  Mk 12,32-33  
Küsi ja uuri hästi oma südant, siis sa näed, kas see 
hoiab kinni ainuüksi Jumalast või mitte. Kui sul on sel-
line süda, mis suudab Temalt üksnes head oodata, eriti 
raskustes ja puudustes, ning mis loobub ja laseb lahti 
kõigest, mis pole Jumal, siis on sul üks ja ainuke õige 
Jumal.  Martin Luther 

3. Esmaspäev Issand tõstab tähtsusetu põrmust. 
 1Sm 2,8  
Kui karjane on oma kadunud lamba leidnud, siis ta 
võtab tema rõõmuga oma õlgadele.  Lk 15,5  
Tule, Jeesus, käsi mulle anna, tõsta õlale ja koju kanna. 
Jää mu juurde Sa - verega mu pattudest mind päästsid.
 KLPR 330:5. Benjamin Szönyi  
1Pt 1,(8-9)10-13; Js 8,1-15 

4. Teisipäev Pöörduge ja elage!  Hs 18,32  
Riietuge uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt 
elama tõe õiguses ja vagaduses.  Ef 4,24  
Meid äratatakse selleks, et pöörduksime senisest elust, 
muidu pole ärkamisest mingit kasu. Sellest pole mingit 
kasu, kui sa tead, et käid väärteed, aga jätkad sellel käi-

mist. Pöördumine on astumine patuelust uude ellu. 
 Karl Leopold Marley  
Hb 10,32-39; Js 8,16-23 

5. Kolmapäev Issand on su hoidja, Issand on su var-
jaja su paremal käel. Päeval ei pista sind päike ega 
kuu öösel.  Ps 121,5-6  
Jeesus Kristus kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksi-
te laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse 
päeval.  1Kr 1,8  
Kristus ei näita meile teed, mis läheks kannatustest rin-
giga mööda, vaid tee, mis läheb kannatustest läbi. 
 Kallistos Ware  
Kl 1,9-14; Js 9,1-6 

6. Neljapäev Anna meile abi kitsikuses, sest tühine on 
inimeste abi!  Ps 60,13  
Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul 
on igavese elu sõnad, ja me oleme uskunud ning ära 
tundnud, et sina oled Jumala Püha.  Jh 6,68-69  
Meie Issand ja meie Jumal, me ei ole midagi ilma Si-
nuta. Oleme ahastuse võimuses, kui Sina vaikid. Meie 
lohutus on, et Sina ei jäta meid. Sinu omad oleme, iga-
vene Jumal, täna ja homme ja igavesti.  Jörg Zink  
1Ts 5,(1-3)4-8; Js 9,7-10,4 

7. Reede Issand, sina üksi oled kõigi maa kuningriiki-
de Jumal, sina oled teinud taeva ja maa.  2Kn 19,15  
Sina üksi oled püha, kõik paganad tulevad ning 
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kummardavad sinu ette, sest su õiged seadmised on 
saanud avalikuks.  Ilm 15,4  
Jumal, Sind me kiidame, Sinu suurust ja Su võimu; Sinu 
loodut vaatleme, imetleme Sinu jõudu: nagu olid algu-
sest, nii Sa jääd ka igavest!  KLPR 386:1. Martin Lipp  
Hs 37,24-28; Js 11,1-10 

8. Laupäev Iiob ütles Jumalale: “Ma olin ainult kõr-
vaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm 
sind näinud. Seepärast ma võtan kõik tagasi ning 
kahetsen põrmus ja tuhas.”  Ii 42,5-6  
Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus oli öelnud: “Enne 
kui kukk laulab, salgad sina minu kolm korda ära.” 
Ja ta läks välja ja nuttis kibedasti.  Mt 26,75  
Püha Jumal, Sinu tõotuste peale me loodame ja Sinu 
omad me oleme. Ära lase oma viha tulla meie peale, kui 
oleme Sinu meelepaha ära teeninud. Vaata halastusega 
meie peale ja juhi meid õiguse teele.  Mare Palgi  
Ha 2,1-4; Js 12,1-6 

2. ADVENDIPÜHAPÄEV 
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus lähe-
neb!  Lk 21,28  
Lk 21,25-33; Jk 5,7-8; Ps 1 
Jutlus: Js 35,3-10 

9. Pühapäev Mina olen Issand, kes teeb tühjaks vale-
tajate tunnustähed ja muudab narrideks lausujad. 
 Js 44,25  

Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vai-
mud läbi, kas nad on Jumalast.  1Jh 4,1  
Meie ajal liigub suuri eksituse vaime. Saatan ise rõivas-
tub valguse ingliks, petmaks paljusid. See pole mingi 
üllatus neile, kes tunnevad Jumala Sõna, sest mida lähe-
mal on Kristuse teise tulemise päev, seda suuremad ek-
sitused pääsevad valla. Lõpuajal kuulutatakse ristiusku 
ilma Kristuseta, kristlust ilma Püha Vaimuta, päästmist 
ilma Kolgata ristita, taevast ilma põrguta.  
 Urho Muroma 

10. Esmaspäev Nõnda ma tahan sind tänada oma elu-
aja; sinu nimel ma tõstan üles oma pihud.  Ps 63,5  
Paulus kirjutab: “Ma kutsun teid üles Jumala ees 
anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupal-
veid kõigi inimeste eest.”  1Tm 2,1  
Issand, püha Jumal, tahan vastu võtta selle, mida Sina 
annad: kordaminekuid ja ebaõnnestumisi, rõõmu ja mu-
ret. Palvetan kõikide pärast, kellel täna algab päev täis 
muresid, häda või kurbust. Juhi, kaitse ja hoia meid! 
 Jörg Zink  
Js 25,1-8; Js 14,1-23 

11. Teisipäev Hõisake, taevad, ja ilutse, maa, mäed, 
rõkatage rõõmust, sest Issand trööstib oma rahvast 
ja halastab oma viletsate peale!  Js 49,13  
Kristus Jeesus on saanud meile tarkuseks Jumalalt 
ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. 
 1Kr 1,30  
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Nõnda kui me siin ajas oleme kandnud maise Aadama 
kuju, nii kanname kord igavikus taevase Kristuse kuju. 
Ükskord lõppeb võitlus liha ja Vaimu vahel. Ükskord 
saab kristlane patuta ärgata. Ükskord on ta kirgastatud 
Kristuse sarnane.  Urho Muroma  
Js 26,7-12(13-15); Js 19,16-25 

12. Kolmapäev Vaata, nüüdki on mul tunnistaja tae-
vas ja eestkõneleja kõrgustes.  Ii 16,19  
Paulus kirjutab: “Kui ma esimest korda kohtus 
enese eest kostsin, siis ei seisnud keegi mu kõrval, 
vaid kõik jätsid mu maha. Ärgu pandagu seda neile 
süüks! Aga Issand seisis minu kõrval ja tegi mu vä-
gevaks.”  2Tm 4,16-17  
Oh ära jäta mind! Ma õhkan mure sunnil: Sa tule aitama 
mind igal raskel tunnil! Kui vaevab kiusatus, siis otsin, 
Issand, Sind. Oh seisa minu poolt, oh ära jäta mind! 
 KLPR 327:3. Salomon Franck  
Ilm 2,1-7; Js 25,1-12 

13. Neljapäev Ma kaotan su üleastumised nagu pil-
ved ja su patud nagu pilvituse. Pöördu minu poole, 
sest ma lunastan sinu!  Js 44,22  
Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta 
kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema 
läbi päästetaks.  Jh 3,17  
Oleme harjunud mõtlema, et kannatus kuulub elu juur-
de, kuid kannatus ei ole inimeseks olemise tunnusmärk, 
vaid patu pitsat. Inimene on põhimõtteliselt Jumala laps 

ja kõik õnnetus tuleb lapsestaatuse kaotamisest. Inime-
ne ei ole täielikult inimene, vaid ta peab selleks uuesti 
saama.  Fanny de Sivers  
2Kr 5,1-10; Js 26,1-6 

14. Reede Päikesetõusust loojakuni olgu kiidetud Is-
sanda nimi!  Ps 113,3  
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud 
oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse ja on meile 
äratanud päästesarve oma sulase Taaveti soost. 
 Lk 1,68-69  
Ja kui ma Piiblist loen Su armutegu ja sellest, mis me 
kõigi osadus, kuis inimesele sai Sinu nägu, Su hool, Su 
kaitse ja Su armastus. Siis puhkeb hingepõhjast kiidu-
laul: Au Jumalal, au Jumalal! Siis puhkeb hingepõhjast 
kiidulaul: Au Jumalal, au Jumalal! 
 KLPR 305:2. Carl Gustaf Boberg  
Sk 2,14-17; Js 26,7-21 

15. Laupäev Mina hüüan Jumala poole ja Issand ai-
tab mind.  Ps 55,17  
Jeesus ütleb: “Mida te iganes palute Isalt, seda ta 
annab teile minu nimel.”  Jh 16,23  
Luba mind Su ligi tulla, armas taeva Kuningas, et Su 
Poja risti alla elukoorma panna saaks! Seal on lepitust, 
on õnne, seal jääb süda rahule. Ei seal enam vaeva tun-
ne, kes on leidnud elutee.  KLPR 339:2. Jaan Lattik  
1Ts 4,13-18; Js 28,14-22 
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3. ADVENDIPÜHAPÄEV 
Valmistage kõrbes Issanda teed! Vaata, Issand Jumal tu-
leb jõuliselt.  Js 40,3.10  
Mt 11,2-6(7-10); 1Kr 4,1-5; Ps 33 
Jutlus: Js 40,1-8(9-11) 

16. Pühapäev Kõik mu pahateod ulatuvad üle mu 
pea; nagu raske koorem on need läinud rängemaks, 
kui ma suudan kanda.  Ps 38,5  
Ingel ütles Joosepile: “Maarja toob ilmale poja ning 
sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab 
oma rahva nende pattudest.”  Mt 1,21  
Rahu sinu mõttemaailmas sünnib siis, kui loodad Issan-
dale ja kuuletud Temale. Täna ja ära anna ruumi ahastu-
sele.  Aino Gundersen 

17. Esmaspäev Mina annan kõrbes vett, jõgesid tüh-
jal maal, et joota oma valitud rahvast.  Js 43,20  
Jeesus ütleb: “Kellel on janu, see tulgu minu juurde 
ja joogu!”  Jh 7,37  
Tunne janu Jeesuse järele - ja Ta küllastab sind oma ar-
mastusega.  Süüria vaga Iisak  
Lk 1,26-38; Js 29,1-8 

18. Teisipäev Aabram uskus Issandat ning see arvati 
temale õiguseks.  1Ms 15,6  
Aabraham sai vägevaks usus, ülistades Jumalat ja 
olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma 
seda, mida on tõotanud.  Rm 4,20-21  

Ja selle usu põhi on Kristus ja Ta arm, ei ma siis karta 
tohi, ei eksita mind hirm. Ma ise küll, mu elu, ei vääri 
ühtigi, mis Kristus andnud mulle, see maksab alati. 
 KLPR 286:3. Paul Gerhardt  
2Kr 1,18-22; Js 29,9-16 

19. Kolmapäev Issanda tunnistus on ustav, see teeb 
kohtlase targaks.  Ps 19,8  
Kes peab tema käske, püsib Jumalas ja Jumal te-
mas. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis 
- Vaimust, kelle ta meile on andnud.  1Jh 3,24  
Vaimu viljad on teod, mida teeb uuestisündinute kaudu Püha 
Vaim, kes usklikes elab. Ja neid sooritavad usklikud, kuivõrd 
nad on uuesti sündinud, nii nagu nad ei teakski ühestki kä-
sust, ähvardusest või tasust. Nõnda elavad Seaduses Jumala 
lapsed ja käivad Jumala Seaduse järgi.  Konkordiavormel  
Js 11,10-13; Js 29,17-24 

20. Neljapäev Ma olen rõõmus ja ilutsen sinus, ma 
laulan kiitust sinu nimele, Kõigekõrgem!  Ps 9,3  
Maarja ütles: “Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim 
hõiskab Jumala, minu Päästja pärast!”  Lk 1,46-47  
Kristlane on see, kes, kuhu ta ka ei vaataks, näeb kõikjal 
Jumalat ja rõõmustab Temas.  Kallistos Ware  
Js 42,5-9; Js 32,1-8 

21. Reede Mälestus õigest jääb õnnistuseks. Õp 10,7  
Õiged säravad nagu päike oma Isa Kuningriigis. 
 Mt 13,43  
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Kasuta võimalust küsida ja teada saada, millised usus 
edenemise ja süvenemise kogemused olid sinu eelkäija-
tel. See varandus vajab kasvatamist õnnistuseks sulle ja 
teistelegi.  Eenok Haamer  
Ilm 3,7.8.10.11(12); Js 33,17-24 

22. Laupäev Õndsad on kõik, kes tema juures 
pelgupaika otsivad.  Ps 2,12  
Paulus kirjutab: “Ma tean, kellesse ma olen uskuma 
hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev hoid-
ma minu hoolde usaldatut oma päevani.”  2Tm 1,12  
Ta ei väsi, Ta ei väsi iial armutööl; Tema käsi, Tema 
käsi kaitseb päeval, ööl. Iga kurvastuse sees Tema on su 
abimees, kui sa Temast, kui sa Temast ikka kinni pead! 
 KLPR 296:3. Jakob Tamm  
Ilm 22,16.17.20.21; Js 35,1-10 

4. ADVENDIPÜHAPÄEV 
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõm-
sad! Issand on ligidal!  Fl 4,4-5  
Lk 1,(39-45)46-55(56); Fl 4,4-7; Ps 130 
Jutlus: Jh 1,19-23(24-28) 

23. Pühapäev Issanda ingel on leerina nende ümber, 
kes teda kardavad, ja ta vabastab nad.  Ps 34,8  
Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus 
säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel 
ütles neile: “Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile 
suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale.”  Lk 2,9-10  

Tervitame rõõmuga, Rahuvürst, et tulid Sa, tõid meil 
rahu, lunastust, usku, lootust, armastust; meie pärast tu-
lid alla, võitsid ära surmavalla, Eluvürst, Sind tänan ma, 
et mind päästsid ära Sa! Kuula: ingli lauluhääl kõlab 
öösel välja peal!  KLPR 21:3. Charles Wesley 

JÕULUÕHTU 
Mt 1,(1-17)18-21(22-25); Rm 1,1-7; Mt 1,1-17 
Jutlus: Hs 37,24-28 

24. Esmaspäev Sinu poole, Issand, ma hüüan, mu 
kalju! Ära pöördu vaikides minust eemale, et ma su 
vaitolemise tõttu ei saaks nende sarnaseks, kes lähe-
vad alla hauda!  Ps 28,1  
Teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on 
Issand Kristus.  Lk 2,11  
Oh püha Jõululapsuke, oh tule meile Sa! Sind palume: 
vii kaugele kõik mured, kurbus ka! Sel pühal jõuluõhtul 
me põlvili Su ees: jää meiega, meid õnnista, me helde 
abimees!  KLPR 28:4. Phillips Brooks 

1. JÕULUPÜHA 
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema 
kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust.  Jh 1,14  
Lk 2,(1-14)15-20; Tt 3,4-7; Mt 1,18-25 
Jutlus: Jh 3,31-36 

25. Teisipäev Issanda peale lootis mu süda ja ma sain 
abi. Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda 
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oma lauluga.  Ps 28,7  
Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Juma-
lat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik 
oli olnud nii, nagu neile oli räägitud.  Lk 2,20  
Su sõime juures seisan ma, oh Jeesus, minu elu! Mis 
enne mulle andsid Sa, nüüd tahan anda Sulle; ma annan 
ihu, hinge, meelt ja südant, palvet, lauluhäält. Oh võta 
seda vastu!  KLPR 37:1. Paul Gerhardt 

2. JÕULUPÜHA 
Jh 1,1-5(6-8)9-14; Hb 1,1-3(4-6); Mt 2,1-12 
Jutlus: Js 11,1-9 

ESIMÄRTER STEFANOSE MÄLESTUSPÄEV 
Kallis on Issanda meelest tema vagade surm. Sinule 
ma ohverdan tänuohvreid ja hüüan appi Issanda nime. 
 Ps 116,15.17  
Mt 10,16-22; Ap (6,8-15)7,55-60 
Jutlus: 2Aj 24,19-21 

26. Kolmapäev Issand Jumal ütles: “Inimesel ei ole 
hea üksi olla.”  1Ms 2,18  
Siimeon võttis Jeesuslapse sülle, ülistas Jumalat ja 
ütles: “Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda 
rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud 
sinu päästet.”  Lk 2,28-30  
Suur maailma Looja, isandate Issand sündinud inimlap-
seks maailmale. Nüüd saatnud Jumal meile oma Poja! 

Kõik kummardama tulge, kõik kummardama tulge, 
kõik kummardama tulge me Issandat nüüd!  
 KLPR 21:2. John F. Wade 

27. Neljapäev Hoidke, et teie süda ei laseks ennast 
meelitada ja et te ei kalduks kõrvale ega teeniks teisi 
jumalaid ega kummardaks neid.  5Ms 11,16  
Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis 
selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse! 
 Gl 5,1  
Meie ülesandeks on alati ja igal pool olla Jumalaga ühel 
nõul. Nii saab Tema vägi ka nõtruses täie võidu. Ainult 
Tema väes võime elada evangeeliumi vääriliselt. 
 Osvald Tärk  
Jh 21,20-24; Mt 2,13-23 

28. Reede Rõõmus süda teeb näo rõõmsaks, aga sü-
damevalus pekstakse vaim rusuks.  Õp 15,13  
Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, julgus-
tab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime jul-
gustada neid, kes on mis tahes ahistuses.  2Kr 1,3-4  
Ma olen seda ise proovinud ja kogenud, et tihtipeale on 
ootamatu suur õnnetus kohe Jumala appikutsumise pea-
le selja pööranud ja üle läinud. Kuradi meelehärmiks, 
ütlen ma, peaks meil see püha nimi alati huulil olema. 
 Martin Luther  
Mt 2,13-18; Mt 3,1-12 
29. Laupäev Ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on 
teie ramm.  Ne 8,10  
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Lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga 
usus.  Rm 15,13  
Taevane Isa, me täname Sind kõige eest, mis oled meile 
andnud. Kingi meile rikkust, mis on enam kui maailma 
varad, rikkust, mis toob me südamesse rahu ja rõõmsa 
meele. Seda palume Jeesuse nimel.  Mare Palgi  
1Jh 4,11-16a; Mt 3,13-17 

1. PÜHAPÄEV PÄRAST JÕULE 
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema 
kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust.  Jh 1,14  
Lk 2,(22-24)25-38(39-40); 1Jh 1,1-4; Mt 4,1-11 
Jutlus: Jh 12,44-50 

30. Pühapäev Vaata, Jumal on mu abimees, Issand on 
mu hinge tugi.  Ps 54,6  
Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja pan-
na laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama, ain-
sale Jumalale, meie Päästjale, olgu Jeesuse Kristuse, 
meie Issanda läbi kirkus, üllus, võimus ja meelevald 
enne kõiki aegu ja nüüd ja kõigi aegadeni!  Jd 24-25  
Issand on võimas. Ei ole oluline, mida teen mina, vaid 
mida teeb Issand.  Aino Gundersen 

VANA-AASTAÕHTU 
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas 
heldusest.  Ps 103,8  
Lk 12,35-40; Rm 8,31b-39; Mt 4,12-17 
Jutlus: Jh 8,31-36 

31. Esmaspäev Taavet palvetas: “Ja nüüd, Issand 
Jumal, kinnita igaveseks sõna, mis sa oma sulase ja 
tema soo kohta oled rääkinud! Ja tee, nõnda nagu sa 
oled rääkinud!”  2Sm 7,25  
Jumala tõotused puha on tema sees “jah” ja sellepä-
rast ka tema läbi “aamen” Jumala auks meie läbi. 
 2Kr 1,20  
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
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Vana Testament 

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

Ül   Saalomoni Ülemlaul e  
 Laulude Laul  
Js   Jesaja raamat  
Jr  Jeremija raamat  
Nl   Jeremija Nutulaulud  
Hs   Hesekieli raamat  
Tn   Taanieli raamat  
Ho   Hoosea raamat  
Jl  Joeli raamat  
Am   Aamose raamat  
Ob   Obadja raamat  
Jn   Joona raamat  
Mi   Miika raamat  
Na   Nahumi raamat  
Ha   Habakuki raamat  
Sf   Sefanja raamat  
Hg   Haggai raamat  
Sk   Sakarja raamat  
Ml   Malaki raamat 

Apokrüüfid 

Jdt   Juuditi raamat  
Trk   Saalomoni Tarkuseraamat  
Tb   Toobija raamat  
Srk   Jeesus Siiraki  
 tarkuseraamat  

PIIBLIRAAMATUTE LÜHENDID

Märkused
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Brk   Baaruki raamat  
1Mak Esimene Makabite  
  raamat  
2Mak Teine Makabite raamat  
Erl   Estri raamatu lisad  
Su   Susanna lugu  
Bl   Beel  
Lm   Lohemadu  
As   Asarja palve  
Kml   Kolme mehe kiituslaul  
Mn   Manasse palve 

Uus Testament 

Mt   Matteuse evangeelium 
Mk   Markuse evangeelium 
Lk   Luuka evangeelium 
Jh   Johannese evangeelium 
Ap   Apostlite teod 
Rm   Pauluse kiri roomlastele 
1Kr   Pauluse Esimene kiri  
 korintlastele 
2Kr   Pauluse Teine kiri 
 korintlastele 
Gl   Pauluse kiri galaatlastele 
Ef   Pauluse kiri efeslastele 
Fl   Pauluse kiri filiplastele 
Kl   Pauluse kiri koloslastele 

1Ts   Pauluse Esimene kiri  
 tessalooniklastele 
2Ts   Teine kiri 
 tessalooniklastele 
1Tm  Pauluse Esimene kiri  
 Timoteusele 
2Tm  Teine kiri Timoteusele 
Tt   Pauluse kiri Tiitusele 
Fm   Pauluse kiri Fileemonile 
Hb   Kiri heebrealastele 
Jk   Jaakobuse kiri 
1Pt   Peetruse Esimene kiri 
2Pt   Peetruse Teine kiri 
1Jh   Johannese esimene kiri 
2Jh   Johannese teine kiri 
3Jh   Johannese kolmas kiri 
Jd   Juuda kiri 
Ilm   Johannese Ilmutusraamat

TEISED KASUTATUD  
LÜHENDID

ULR – Uus Lauluraamat, 1899
KLPR – Kiriku Laulu- ja Palve-
raamat, 1991

Eesti Evangeelse Vennastekoguduse
tegutsevad palvemajad

Endla tänava palvemaja
Endla 68, 10613 Tallinn.
Vastutav vend: Eenok Haamer (tel 5056 187,  
e-post: eenok.haamer@eelk.ee).
Vastutav õde: Salme Niilisk (tel 6608 004 või 
53359850, e-post: info@vennaste.ee). 
Palvetunnid: T 18.00.
Kuulutustunnid: P 17.00.
Õdede tunnid: kuu 2. P 15.00.
Palvemaja aastapäev: aug. viimane P.

Harku tänava palvemaja
Harku 48, 11612 Tallinn.
Vastutav vend: Jüri Pootsmaa (tel 5140 860,  
e-post: margus.pootsmaa@eesti.ee).
Kuulutustunnid: K 18.00, P 15.00.
Piiblitunnid: kuu 2., 3. P 15.00.  
Palvemaja aastapäev: okt. 3. P.

Juuru osadusgrupp (palvemaja pole)
Kogunemised EELK Juuru Mihkli koguduse majas.
Tallinna mnt 24, 79401 Juuru, Raplamaa.
Vastutav vend: Kalev Kask (tel 53328638,  
e-post: kalev.kask.89@gmail.com).
Palvetunnid: kuu 3. K 18.00.
Kunagise palvemaja aastapäeva meenutatakse: sept. 1. P.  
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Kuusalu palvemaja
Soodla tee 12, 74601 Kuusalu, Harjumaa.
Vastutav vend: Jaanus Jalakas (tel 5044 714, 
e-post: jaanus.jalakas@eelk.ee).
Kuulutustund: kuu viimane P 13.00.
Palvemaja aastapäev: 23.06.

Mäeküla (Hageri) palvemaja
Hageri 79701, Raplamaa.
Vastutav vend: Agu Kaljuste (tel 5664 1633,  
e-post: agukaljuste@hotmail.com).
Arne Mänd (tel 5372 2033. e-post: arne2010@hot.ee).
Kuulutustunnid: kuu 3. P 10.30.
Palvemaja aastapäev: sept. 3. P.

Nabala palvemaja
Paekna küla 75401, Kiili vald, Harjumaa.
Vastutav vend: Jaane Lend (tel 5663 6402, 
e-post: jaanelend@gmail.com). 
Kuulutustunnid: kuu 4. P 15.00. 
Palvemaja aastapäev: sept. 2. P. 

Nissi palvemaja
Metsa 24, 76202 Nissi, Harjumaa.
Vastutav vend: Jüri Pootsmaa (tel 5140 860, 
e-post: margus.pootsmaa@eesti.ee).
Kuulutustunnid: N 18.00.
Palvemaja aastapäev: nelipüha eelõhtul.

Pikavere palvemaja
Pikavere küla 88401, Koonga vald, Pärnumaa.
Vastutav õde: Silvi Lootsmann (tel 5688 2594).
Kuulutustunnid: kuu 1., 3. P 14.00.
Palvemaja aastapäev: aug. 1. P.

Pühalepa palvemaja
Pühalepa küla 92316, Pühalepa vald, Hiiumaa.
Vastutav vend: Lui Remmelg (5649 0254, 
e-post: lui.remmelg@mail.ee).
Palvetunnid: kuu 3. T 18.00.
Palvemaja aastapäev: juuli viimane L. 
Palvemaja internetis: www.pyhalepa.blogspot.com

Saku-Tõdva palvemaja
Tõdva küla 75501, Saku vald, Harjumaa.
Vastutav vend: Tanel Ots (tel 5663 6400, 
e-post: tanel.ots@eelk.ee). 
Kalju Aruaas (tel 5341 6370). 
Kuulutustunnid: kuu 3. P 15.00.
Palvemaja aastapäev: okt. viimane P. 
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