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2021. aasta loosung  

Jeesus Kristus ütleb: 
Olge armulised, 

nagu teie Isa on armuline! 
Lk 6,36

Saatesõna 291. väljaandele 

Minu kindlus peab olema tugev ja igaüks tulgu ise oma elu-
ga toime, mis mul teiste inimestega asja! Kas oled sellise 
inimliku elufilosoofiaga kokku puutunud? Midagi inimlik-
ku pole meile ju võõras. Kuid üllatav on, kuidas mõtleb 
Jeesus. Talle on tähtsad suhted, inimestevahelised suhted. 
Kas see võiks puudutada ka sinu suhteid? Ta otse tungib 
sinu enesekindlusesse. Mida Ta sinult tahab? Jeesus tahab 
sinu mõtlemist muuta ja ütleb, et sa oleksid armuline. Mitte 
lihtsalt armuline, vaid nõnda nagu Jumal on armuline.

Kas sa tead, miks Jumal on armuline? Sellepärast, et Ta 
armastab. Kas on võimalik, et nüüd ei lase see Sõna sind 
enam lahti? Sa hakkad mõtlema, et armuline saan olla, kui 
armastan, sest Jumal saab minu vastu armuline olla, kuna Ta 
armastab mind. Kas jõuab sulle pärale, et Seda mõistmata ei 
ole sul võimalik Jeesuse nõuannet järgida? 

Küsid sa nüüd, mida ma pean siis tegema? Lase kõige-
pealt end armastada Temal, kellest kõik alguse saab, siis 
hakkavad toimuma suured muutused sinu elus ja mitte ai-
nult sinu elus.   

Eenok Haamer
Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem
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Ülevaade vennastekoguduse ajaloost

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

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

kujunes vennastekoguduse juht.  
Vennastekogudus seadis koheselt üheks oma peaees-

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

1817. aastal sai vennastekoguduse töö Eesti- ja Liivi-
maal siiski viimaks seadustatud. 19. sajandi keskpaigaks 
saavutas siinne vennastekogudus oma senise ajaloo kõrg-
seisu. 1854. aastal oli hernhuutlastel Eestis 165 palvemaja,  
50 531 liiget, 2976 eestlasest töötegijat ja 2884 abilist. 
Vennastekoguduse edule aitas kindlasti kaasa Herrnhuti 
misjonäride tööstiil: nad asusid maarahva keskele, viisid 
evangeelse sõnumi otse talutarre ja edendasid eestlaste 
omaalgatuslikku tegevust palvemajades. Usuline elavnemi-
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ne lõi eeldused ka rahvuslikele püüetele. Pole juhuslik, et 
nt Friedrich Reinhold Kreutzwald, Jakob Hurt, Carl Robert 
Jakobson, Villem Reiman ja Jaan Tõnisson olid pärit ven-
nastekoguduslikest perekondadest. 

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

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

II maailmasõjale järgnenud okupatsioon likvideeris 
1948. aastal mõlemad ühendused, palvemajad võõrandati, 
osa neist jäeti luterliku kiriku kasutusse. Vennastekogudu-
se varjatud tegevus jätkus siiski kogu nõukogude perioodi. 
Hernhuutlikest perekondadest kasvasid välja nt mitmed lu-
terliku kiriku vaimulikud ja teoloogid. 1992. aastal taastati 
Eesti Evangeelne Vennastekogudus (EEVK), peavanemaks 
valiti vend Osvald Reier. 

Täna kuulub ülemaailmsesse vennastekogudusse ligi 
miljon liiget; kogudused asetsevad peamiselt Euroopas, 
Aafrikas, Ameerika Ühendriikides ja Kariibi mere saartel. 
EEVK kuulub Herrnhuti Vennaste Uniteedi Euroopa Kon-
tinentaalprovintsi.

Vennastekoguduse õpetuslikuks põhialuseks on Piibel, 
kuid sellele lisaks juhindutakse ka vanakiriklikest usutun-
nistustest ning hernhuutlikest, luterlikest ja reformeeritud 
usutunnistuskirjadest (nt Augsburgi usutunnistus, M. Lut-
heri Väike katekismus, Heidelbergi katekismus jt). Eriliselt 
rõhutatakse inimese isiklikku südameusku Jeesusesse Kris-
tusesse ning sellest lähtuvat elavat osadust kristlaste vahel. 

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

3. mail 1728 andis N. L. von Zinzendorf laulutundi tulnud 
koguduseliikmetele lühikese piibliteksti, et nad kõik me-
diteeriksid seal leiduva sõnumi üle. Sellega pani ta aluse 
vaimulike loosungite traditsioonile, mis jõudis esmakord-
selt kaante vahele 1731. a. Ühe piiblisalmi vaimulikku 
„mälumist“ tunti juba vanakiriklikus praktikas; Zinzendorf 
väljendas sellega nii oma armastust Jumala Sõnasse kui ka 
vastuseisu pühakirja hoolimatule lugemisele. 

Loosungiraamatu Vana Testamendi salmid loositakse väl-
ja Herrnhutis asuvast kogust, mis sisaldab u 1800 kirjakohta. 
Nende kõrvale valitakse sobilikud salmid Uuest Testamen-
dist. Kolmandal real olevaid palveid, laule ja mõtisklusi tuleks 
mõista kui meie vastust Jumala Sõnale. Neljandal real leidub 
kaks pühakirjaviidet. Esimene neist lähtub kirikuaastast, toe-
tudes pühapäevastele evangeeliumidele ja nädala kirjakoh-
tadele (aluseks väljaanne „Lesungen der Heiligen Schrift im 
Kirchenjahr. Lektionar für alle Tage“). Teine on süstemaati-
liseks piiblilugemiseks, mida järgides läbitakse nelja aastaga 
Uus Testament ja kaheksa aastaga tähtsamad Vana Testamen-
di osad. Loosungiraamatu ülesehitus kulgeb vastavalt lääne 
kirikukalendrile, pühapäevad ja pühad sisaldavad lisaks loo-
sungitele temaatilist juhtsalmi ja lugemiskorda. 

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

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

Pühapäev: Jumala lunastustöö inimkonna heaks. 
Tänu Jeesuse Kristuse ülestõusmise ja Jumala Sõna eest. 
Palve Püha Vaimu meelevalla pärast evangeeliumi kuulu-
tamisel ja õnnistuse pärast kuulajate üle. Pühapäeva pühit-
semine. Vaimulik ärkamine ja vaimuliku elu uuenemine. 
Kristlaste üksmeel ja vennaarmastus. Eestpalve erinevate 
kristlike konfessioonide ja nende ühtse tunnistuse eest.   
Esmaspäev: kiriku teenimistöö maailmas.
Üleilmne misjonitegevus. Usu, lootuse ja armastuse tunnis-
tamine kõigile inimestele. Vaimulik kasvamine kogudustes, 
ustavus evangeeliumi kuulutamisel ja sakramentide jagami-
sel. Kaastööliste ettevalmistamine kristlikuks teenimiseks 
kirikus ja mujal ühiskonnas.
Teisipäev: perekond, kool, töö.
Abielu, perekond ja laste kasvatamine. Sugulased, sõbrad, 
ristilapsed ja -vanemad. Lasteaiad ja koolid, kasvatajad ja 
õpetajad. Usu edasiandmine järgmistele põlvkondadele. 
Usuõpetus, pühapäevakool, kristlikud õppeasutused. Töö 
kodus ja ametikohal. Igapäevane leib. Usu alalhoidmine ja 
kinnitumine argipäevas.
Kolmapäev: meie ligimesed.
Naabrid, töö- ja ärikaaslased. Töötud. Trööst haigetele, su-
rijatele, leinajatele ja meeleheites olijatele. Toetus puuete-
ga inimeste, leskede ja üksikute, sõltuvuste all kannatajate, 
nälgijate, vangide, kodutute, rõhumise ja vägivalla ohvrite 
abistamiseks. Meditsiini- ja diakooniatöö. Hingehoid kogu-
duses ja väljaspool seda.  

Neljapäev: ühiskond.
Rahu rahvaste ja rahvusgruppide vahel. Õiglus ja ausus 
kooselus. Ühiskonna juhtivatel positsioonidel olevad ini-
mesed. Riik, majandus ja kirik. Rahvuste ja rasside vahelise 
vaenu ületamine. Välismaalased meie kodumaal. Põgeni-
kud. Jumala loodu austamine. Vastututustundlik ümberkäi-
mine inimkätesse usaldatud ressurssidega. Veel sündimata 
lapse (loote) eluõiguse kaitsmine. Tarkus meditsiini võima-
luste kasutamisel. Usk Jumala juhtimisse maailma sünd-
mustes, Tema väesse kõiki haavu parandada. 
Reede: meie kirik ja kogudus.
Tänu Jeesuse Kristuse lunastustöö eest ristil. Palve, et kogu-
duses tekiks elav patutunnetus ja uueneks lootus Jumala ha-
lastusele. Püha Vaimu õnnistus koguduseliikmete seesmisel 
tugevnemisel ja nende valmisolekuks osaleda jumalariigi 
töös. Meelevalla palumine kõigile, kes on koguduses kut-
sutud evangeeliumi kuulutajateks ja hingehoidjateks. Need, 
keda kiusatakse taga Kristuse pärast. Õnnistuse palumine 
Loosungiraamatu koostajatele ja lugejatele. Loosungiraa-
matu kaasabi Jumala Sõna tundmisel ja kristlaste üksmeele 
arendamisel.    
Laupäev: tagasivaade nädalale ja tulevik.
Tänu Jumalale Tema andide ja juhtimise eest möödunud 
päevadel. Palve eksimuste ja üleastumiste andestamiseks. 
Eelseisev pühapäev, selle õige pühitsemine. Eestpalve 
Iisraeli, Jumala vana lepingu rahva eest. Jeesuse Kristuse 
kiriku ettevalmistumine Issanda taastulekuks. Jumala tõo-
tatud uus taevas ja uus maa, rõõm eesootavast ülestõusmi-
sest ja igavesest elust.



– 12 – – 13 –

JAANUAR 

kuu loosung: Paljud ütlevad: “Kes annab meile näha 
head?” Issand, tõsta meie peale oma palge valgus!  Ps 4,7

UUSAASTA
Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!  Hb 13,8 
Jk 4,13–15; Jos 1,1–9; Ps 100
Jutlus: Lk 4,16–21

1. Reede Ärge varastage ja ärge valetage, ja ükski ärgu 
petku oma ligimest!  3Ms 19,11
Olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, ha-
lastajad, alandlikud. Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõi-
mu sõimuga, vaid vastupidi, õnnistage, sest te teate, et 
olete kutsutud pärima õnnistust.  1Pt 3,8–9
Tunnistan, Issand, et ikka ja jälle tõuseb minus kihk vastata 
kurjale kurjaga, solvavale sõnale solvanguga. Teen seda ja 
ütlen: “Mul on ju õigus!” Samas tunnen häbi, sest Sa küsid 
minu käest: “Milline vaim sind juhib?” Palun Sind, Jumal, 
kainesta mind ärrituse hetkel, täida mu süda taevase rahu-
ga, juhata mu huuled õnnistama ning anna kätele jõudu teha 
õiguse tegusid.

Jaanuar Jaanuar

2. Laupäev Ja nad lugesid raamatut, Jumala Seadust, 
peatükkide kaupa ja andsid seletust, nõnda et loetust 
aru saadi.  Ne 8,8
Paulus jäi kaheks täisaastaks oma üürielamusse ja võt-
tis vastu kõiki, kes tema juurde tulid, kuulutades Juma-
la riiki ja õpetades tõde Issandast Jeesusest Kristusest 
täiesti avalikult ja ilma takistamata.  Ap 28,30–31
Küll on imeline see hetk, mil Sinu Sõna, mida loen või kuu-
len, muutub korraga arusaadavaks, kõnetab ja puudutab hinge 
sügavusi. See ei tulene minu taipamisvõimest, vaid Sinu Püha 
Vaimu tööst. Issand, kingi armu, et Su Sõna võiks jätkuvalt 
meie rahva keskel ilma takistusteta avalikuks saada ning et 
oleks kuulutajaid ja neid, kes kuuldes aru saavad ja usuvad. 
Jos 24,1–2a.13–18.25–26; Lk 3,1–6

2. PÜHAPÄEV PÄRAST JÕULE
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kir-
kust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.  
 Jh 1,14b
1Jh 5,11–13; Js 61,1–3(4.9)10–11; Ps 4
Jutlus: Lk 2, 41–52

3. Pühapäev Kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa 
ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab 
sulle pimeduses valgus.  Js 58,10
Olge armulised, nagu teie Isa on armuline.  Lk 6,36
Issand, Sa oled mind külluslikult täitnud kõige heaga. Palun 
aita, et ma sellest rõõmu tundes ei unustaks neid, kes mingil 
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põhjusel elavad kehvuses ja puuduses. Tuleta mulle meelde 
oma sõnu: mida oleme jaganud kõige vähematele vendadele 
ja õdedele, seda oleme jaganud Sulle.

4. Esmaspäev Issand ütleb: Oleks neil ometi niisugune süda, 
et nad mind kardaksid ja peaksid alati kõiki mu käske, et 
nende ja nende laste käsi igavesti hästi käiks!  5Ms 5,29
On hea, kui süda kinnitatakse armu läbi.  Hb 13,9
Jah, oleks meil vaid niisugune süda! Väliselt võin ju mida-
gi pingutada, vaga näogi ette manada, aga üksnes südame 
hoiak otsustab, kes oleme päriselt ja mis saab meist siis, kui 
seisame Sinu ees, Issand, kes Sa näed ka südamesoppidesse. 
Tean, et ma ei suuda ise oma südant muuta. Jeesus, tee Sina 
võimatu mulle võimalikuks – armu läbi!
1Ms 21,1–7; Lk 3,7–14

5. Teisipäev Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik 
mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.  Ps 23,6
Jeesus ütleb: Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks 
seda ülirohkesti.  Jh 10,10
Jeesus, Sa tulid selleks, et tuua inimestele elu. Sa tulid, et tuua 
iseennast, sest Sina ise oledki Elu. Järelikult ei saa ma tõeli-
selt elada ilma Sinuta või Sinust mööda minnes, Sind kõrvale 
jättes. Tõsi, siin maa peal on tee Ellu mõnikord vaevarikas 
– nii nagu oli Su ristitee. Anna, Jeesus, jõudu, et käiksin Elu 
teed ka siis, kui mõni lõik sellel on okkaline. Sinu heldus ju 
järgib mind ja Sa tahad, et jääksin Su kotta igavesti.
1Ms 9,12–17; Lk 3,15–20

KOLMEKUNINGAPÄEV (EPIPHANIAS)
Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba.  1Jh 2,8b
Ef 3,1–7; Js 60,1–6; Lk 3,21–38
Jutlus: Mt 2,1–12

6. Kolmapäev Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu 
peale loodab.  Ps 84,13
Tähte nähes said targad üliväga rõõmsaks. Ja nad läksid 
sinna kotta ning nägid lapsukest ühes Maarjaga, tema ema-
ga, ja heitsid maha ning kummardasid teda.  Mt 2,10–11
Need, kes panevad oma lootuse Sinu peale, Jumal, ei pettu 
ega jää häbisse. Sinu Sõna kirkad tähed ei eksita, vaid vii-
vad pärale. Paota meile, Issand, selle päeva kirkust ja rõõ-
mu, mil tohime koos kõigi pühadega Sinu ette kummarduda 
ning näha Sind palgest palgesse. Tee meie samm kindlaks, 
et jõuaksime oma lootuse eesmärgile.

7. Neljapäev Sinu oma olen mina, päästa mind.  Ps 119,94
Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis pa-
luge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.  Jh 15,7
Jeesus Kristus, Sina annad mulle selguse, kuidas ja mida 
paluda. Sinu Sõna näitab seda, mida me üle kõige vajame – 
nimelt pattude andekssaamist, lapselikku usku ja usaldust, 
mõtte- ja eluviisi muutust. Aita siis, Issand, seda kõike tähe-
le panna ja Sinu käest väsimatult paluda. Sa ju tõotad: see 
sünnib teile!
1Jh 3,1–6; Lk 4,1–13

Jaanuar Jaanuar
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8. Reede Üksnes Jumal on mu kalju ja mu pääste, mu 
kindel varjupaik, et ma ei kõigu.  Ps 62,7
Tehke tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved ja õg-
vendage teerajad oma jalgadele.  Hb 12,12–13
Imeline sõna: Jumal on meie kindel varjupaik! Ajast aega 
on need, kes tunnevad Jumalat, leidnud Tema käte all kait-
set ja hoidmist ning märganud, kuidas vägevad murelained 
ja kohutavad ähvarduse tormid raugevad vastu seda Kaljut. 
Sinu varjus, Issand, saavad mu lõtvunud käed ja jalad jälle 
tugevaks, kahtlev ja kartlik süda saab terveks.
4Ms 24,15–17a(17b–19); Lk 4,14–21

9. Laupäev Sina jääd õiglaseks, Issand, kuigi ma riidlen 
sinuga. Tõesti, ma tahaksin sinuga rääkida õigusemõist-
misest.  Jr 12,1
Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad 
rohkem, aga nemadki said igaüks ühe teenari. Aga kui 
nad selle olid saanud, siis nad nurisesid majaisanda üle: 
“Need viimased on töötanud ainult ühe tunni, ent sina 
oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud 
päeva koormat ja lõõska.”  Mt 20,10–12
Tõsi see on, et meie, inimesed, tahame mõnikord kangesti 
Jumalale nõu anda, Temaga koguni riielda. Anna andeks, Is-
sand, sest nendel hetkedel paljastub meie usaldamatus Sinu 
vastu. Palun Sind, luba mul ausalt küsida kõiki mind vae-
vavaid küsimusi, ent oodata siis vaikselt Su vastust ja anda 
kõik, mis mul on ja mis ma olen, Sinu kätesse!
Ef 4,17–24; Lk 4,22–30

1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.  Rm 8,14
Rm 12,1–8; Js 42,1–9; Ps 72
Jutlus: Mt 3,13–17

10. Pühapäev Eemalda mu silmad tühja vaatamast. 
 Ps 119,37
Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu Is-
sandaks, nõnda käige temas, olles juurdunud ja ülesehi-
tatud temas ning kinnitatud usus.  Kl 2,6–7
Issand, palju olen vaadanud tühisust, raisanud ja kulutanud 
seda, mille Sa loomisel mulle andsid. Tänan Sind, et oled 
nüüd avanud mu silmadele Jumala riigi kadumatu tõe! Suu-
na mu pilk iga päev sellele, mis kasvatab mind Sulle üha 
lähemale; kinnita mu usku ja õpeta tänama kogu südamest.

10. jaanuar – Evangeelse Alliansi palvenädal

11. Esmaspäev Issanda Jumala ütlus: Ma kogun tema 
juurde veelgi, lisaks neile, kes tema juurde on kogutud. 
 Js 56,8
Jumal, meie Päästja tahab, et kõik inimesed õndsaks 
saaksid ja tõe tunnetusele tuleksid.  1Tm 2,3–4
Issand, kord valisid Sa Iisraeli rahva, et nende kaudu il-
mutada oma püha nime ja tahet. Jeesuse Kristuse surma 
ja ülestõusmise pärast tahad Sa aga nüüd koguda kõiki 
inimesi, olgu nad kes tahes. Tänan Sind, et Su kutse on 
ulatunud ka minu kõrvu ja südamesse. Juhata veel palju-
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sid tõe tundmisele ja pääsemise allikale!
Ap 10,37–48; Lk 4,31–37

12. Teisipäev Ja ma ise kogun oma lammaste jäägi kõi-
gist maadest, kuhu ma olen nad ajanud, ja toon nad ta-
gasi nende karjamaale; nad on siis viljakad ja neid saab 
palju.  Jr 23,3
Missugune inimene teie seast, kui tal on sada lammast ja 
ta ühe neist kaotab, ei jäta neid üheksatkümmend ühek-
sat kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab? 
 Lk 15,4
Mitte kõike, mida kaotatakse, ei hakata otsima. Otsitakse 
seda, mis on tähtis ja hinnaline. Jeesus, Sa jätsid maha oma 
taevase riigi kirkuse ja aarded ning laskusid pimedasse orgu 
otsima kaduma läinud inimest. Järelikult olen ka mina Si-
nule kallis! Aita, et haaraksin kinni Su väljasirutatud käest!
1Kr 2,11–16; Lk 4,38–44

13. Kolmapäev Poeg austab isa ja sulane isandat. Aga kui 
mina olen isa, kus on siis minu au? ütleb vägede Issand. 
 Ml 1,6 
Aga mis teie arvate? Ühel inimesel oli kaks poega. Ja ta 
läks esimese juurde ning ütles: “Poeg, mine täna tööle 
mu viinamäele!” Kuid too kostis: “Ei taha!”, ent hiljem 
ta kahetses ja läks.  Mt 21,28–29
Issand, Sa tead, et mõnigi minu antud lubadus täitmata jääb. 
Sinu suur arm on see, kui Sulle lausa vastu pannes ome-
ti meelt parandan ja kaineks saan uskmatuse vägijoogist. 

Halasta mu peale ka edaspidi, et käiksin Sinu valguses ja 
teeksin Sinu tegusid!
Rm 8,26–30; Lk 5,1–11

14. Neljapäev Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisa-
kem temale kiituslauludega! Sest Issand on suur Jumal. 
 Ps 95,2–3
Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana 
on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda 
ükski inimene pole näinud ega võigi näha. Temale olgu 
austus ja igavene vägi! Aamen.  1Tm 6,15–16
Issand, tahan Sind tänada paljude heade andide eest oma 
elus. Tänan Sind selle eest, mida Sa oled kinkinud teistele 
inimestele, meie maale ja rahvale. Laulan Sulle kiituslaule, 
et Sa annad meile oma Sõna ja armurikkad sakramendid, 
millega juhatad, söödad ja joodad meid teel igavesse ellu. 
Tänu Sulle, Isa, Poeg ja Püha Vaim!
Ef 1,3–10; Lk 5,12–16

15. Reede Ja naine võttis selle puu viljast ja sõi ning an-
dis ka oma mehele, ja tema sõi.  1Ms 3,6
Ega pime suuda pimedat juhtida teel? Eks nad mõlemad 
kuku auku?  Lk 6,39
Hingevaenlane lubas avada inimeste silmad ja teha nad 
targaks, astugu nad vaid Jumala vastu. Välja kukkus aga 
sootuks vastupidi: inimene muutus pimedaks ja rumalaks. 
Issand, kanname kõik neid kurbi tagajärgi oma kaduvas loo-
muses. Siiski toome tänu Sulle, armuline ja halastaja Jumal, 
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et Sa päästad meid kuradi kavaluse küüsist, avad pimedad 
silmad ning täidad meid Jeesuse Kristuse, meie elulootuse 
tundmisega.
Kl 2,1–7; Lk 5,17–26

16. Laupäev Issand on su hoidja, Issand on su varjaja su 
paremal käel. Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel. 
 Ps 121,5–6
Jeesus palvetas: Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maa-
ilmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest.  Jh 17,15
Jumal, selleks et päästa meid kaduva maailma kammitsast 
otsekui uppuvalt laevalt, tulid Sa inimesena meie keskele. 
Sellega näitad Sa, et tee Ellu algab juba siin, võitluste ja 
vastuolude keskel. Peame kõigele vaatamata oma tee lõpuni 
käima, kuni Sina, Issand, meid ära kutsud. Hoia, et möirga-
va lõukoerana mässav kurjus kedagi Su lastest alla ei nee-
laks! Sinu tugevates kätes varju leides on see võimalik.
Mt 6,6–13; Lk 5,27–32

2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu peale. 
 Jh 1,16
1Kr 2,1–10; 2Ms 33,17b–23; Ps 40
Jutlus: Jh 2,1–11

17. Pühapäev Ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on 
teie ramm.  Ne 8,10
Kõiges me näitame endid kui Jumala abilised: kui kur-

vastatud, kuid ikka rõõmsad; kui vaesed, kes aga teevad 
paljusid rikkaks; kui need, kellel ei ole midagi ja kelle 
päralt on kõik.  2Kr 6,4.10
Issand, olla Su abiline kõiges, ka ahistuses, hädas ja kitsi-
kuses, seda soovib mu hing! Imetlen, kuidas mu enese kur-
busele ja vaesusele vaatamata külvad Sina meie teele ikka 
rõõmu ja külluslikke ande. Tänu Sulle, et Su vägi on suurem 
kui kõik muu siin maailmas!

18. Esmaspäev Sina annad kõigile elu ja taevavägi kum-
mardab sind.  Ne 9,6
Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu 
kirkus igavesti!  Rm 11,36
Issand, mõnikord on nii raske leida tänu põhjust, kui kõik 
tundub hall ja üksluine. Palun Sind, Jumal, tule Sina heleda 
kiirena läbi selle halluse ning tõsta mu norus pea üles, et 
mõistaksin: minu Jumal on taeva ja maa Looja! Ärata minus 
imetlust ja lapselikku rõõmu, kui vaatan Sinu kirjeldamatut 
loomistööd ja seda väikest suurt elu, mille Sa kord mullegi 
kinkisid.
5Ms 4,5–13; Lk 5,33–39

19. Teisipäev Issand on mind läkitanud trööstima kõiki 
leinajaid.  Js 61,1.2
Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse.  Mt 5,4
Jumal, mida Sa minust mõtled ja mida tahad Sa mulle anda? 
Täna ütled Sa nii selgelt: toon rõõmusõnumi, parandan mur-
tud südame, vabastan vangid ja avan pimedate silmad. Tä-
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nan Sind, et just sellisena tohib iga inimene julgelt astuda 
Su ette, leida lohutust, lootust ja rõõmu, mida keegi ei saa 
ära võtta.
Rm 9,31–10,8; Lk 6,1–5

20. Kolmapäev Sa teed maa avaraks mu sammule, et mu 
luupeksed ei libiseks. 2Sm 22,37
Ent Issand on Vaim, ja seal, kus on Issanda Vaim, on 
vabadus.  2Kr 3,17
Jumal, paljud on kogenud, kuidas Sinu poole hüüdes avar-
duvad ka kõige kitsamad ja rusuvamad olukorrad. Sina ju-
hatad ju isegi surmast välja. Tulgu see mulle alati meelde, 
kui olen sattunud hätta. Ja ärgu mul ununegu iial südamest 
tulev tänu Sulle, meie Vabastaja!
Gl 5,1–6; Lk 6,6–11

21. Neljapäev Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes 
põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse: 
nõnda sai inimene elavaks hingeks.  1Ms 2,7
Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid 
terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel.  3Jh 2
Jumal, Sina andsid meile osakese iseendast, oma eluhingu-
se. Patt tegi inimese hinge haigeks, ent Sina tahad selle jälle 
tervendada, lausa uueks teha. Paranda siis, Issand, ka minu 
hing – ja kingi mulle rõõm Sinu päästest!
Ap 15,22–31; Lk 6,12–16

22. Reede Seejärel Iisraeli lapsed pöörduvad ja otsivad 
Issandat, oma Jumalat, nad tulevad värisedes Issanda ja 
tema headuse juurde viimseil päevil.  Ho 3,5
Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimi-
te tema hea nõu kohaselt.  Fl 2,13
Küll on see üks suur ime, kui inimlapsed pöörduvad ja otsi-
vad Sind, Jumal, ning tulevad aukartuses Su helduse juurde. 
Kõik hea, mis meie elus sünnib, kõik puhas ja tõeline tuleb 
Sinu käest. Õpeta mind siis Sinule lootma, Sinu käest tar-
kust ja jõudu otsima ning Sind südamest tänama, et võin 
toimida Sinu hea nõu kohaselt.
Jr 14,1–9; Lk 6,17–26

23. Laupäev Nõnda ütleb Issand: Ja ma tunnen neist rõõ-
mu, tehes neile head.  Jr 32,41
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadu-
nud.  Lk 19,10
Kord vaatasid Sa, Jumal, oma loodud maailma ja ütlesid: 
see on väga hea! Sa rõõmustasid igast elusolendist, Su kä-
tetööst. Siis aga tuli aeg, mil Sa pidid meie pärast nutma ja 
me võisime näha pisaraid Sinu Poja Jeesuse silmis. Anna 
meile andeks see, millega oleme teinud Su südamele valu. 
Pööra meid vääruse teelt ja istuta meid oma taevasesse riiki 
igaveseks rõõmuks ja õnnistuseks. Täname, et Sa otsid ja 
päästad kadunut!
5Ms 33,1–4(7.12–16); Lk 6,27–35
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3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub 
lauda Jumala riigis.  Lk 13,29
Rm 1,13–17; 2Kn 5,(1–8)9–15(16–18)19a; Ps 16
Jutlus: Mt 8,5–13

24. Pühapäev Mispärast riidlete minuga? Teie kõik olete 
astunud üles mu vastu, ütleb Issand.  Jr 2,29
Kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma ning mõis-
tetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kau-
du, mis on Kristuses Jeesuses.  Rm 3,23–24
Jumal, oleme Sinu ees võrdsed nii oma patususes kui ka 
võimaluses saada õigeks Sinu armust. Täname Sind, et Su 
Poeg Jeesus Kristus on ukseks ellu igaühele, kes usub. Aita 
võimalikult paljudel seda ust märgata ja sealt sisse astuda!

25. Esmaspäev Aga sinule ma ei tee lõppu: ma karistan 
sind õiglaselt, aga hoopis karistamata ma sind küll ei 
jäta.  Jr 30,11
Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülen-
daks õigel ajal.  1Pt 5,6
Vajame alandlikkust, sest Sina, Issand, paned kõrkidele vas-
tu, ent alandlikele annad Sa armu. Alanduda saab see, kes 
usaldab. Issand, täida mu süda usalduse ja armastusega Sinu 
vastu, nii et võiksin juhinduda Sinu tahtest kõikjal ja alati.
Ap 16,9–15; Lk 6,36–42

26. Teisipäev Eks mu sõna ole nagu tuli, ütleb Issand, või 
nagu vasar, mis purustab kalju?  Jr 23,29
Tuld olen ma tulnud viskama maa peale, ja mida muud 
ma tahaksin, kui et see oleks juba süttinud!  Lk 12,49
Jah, Issand, Sinu Sõna võib mind tabada nagu põletav tuli 
või vasar vastu tuima, kõvaks muutunud südant. Ometigi ei 
taha Sa meile valu teha, vaid aidata ja päästa seda, mis on 
libisemas hukatuse kuristikku. Seepärast tänan Sind ka tule 
ja vasaralöögi eest, kui pole enam muud võimalust tagasi-
pöördumiseks Sinu juurde. Issand, päästa meid!
Rm 15,7–13; Lk 6,43–46

27. Kolmapäev Ja need, kes olid eksivaimus, tulevad 
mõistusele ja nurisejad võtavad õpetust.  Js 29,24
Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Ju-
malalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja 
talle antakse.  Jk 1,5
Tarkuse Jumal, hoia meid eksitavate vaimude eest ning kin-
gi meile taipu Sinu sõnade ja tegude mõistmiseks. Anna an-
deks ka kõik nurinad, kui kannatamatuse ajel oleme tahtnud 
ise seada oma teed. Tänu Sulle, et Sa annad heldelt neile, 
kes siiralt paluvad!
Rt 1,1–8(9–15)16–19a(19b–21); Lk 6,47–49

28. Neljapäev Jaakob ütles: Issand, mina pole väärt kõi-
ki neid heategusid ja kõike seda truudust, mida sa oma 
sulasele oled osutanud.  1Ms 32,11
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Aga Jeesus ütles Sakkeusele: Täna on sellele kojale õn-
nistus tulnud, sest ka tema on Aabrahami poeg.  Lk 19,9
Jumal, kui ma vääriksin Sind, siis muutuks Su arm palgaks, 
mida tohin oma teenete eest nõuda. Sina aga tuled nende 
juurde, kel pole võimalik toetuda oma õigusele, vaid kelle 
ainuke lootus on, et Sa halastad. Tänu Sulle, et Sinu armu 
leidjad ei pea iial pettuma. Sina teed nad kõlvuliseks oma 
riigile!
Ap 13,42–52; Lk 7,1–10

29. Reede Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, 
ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igave-
seks põlastuseks.  Tn 12,2
Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igave-
ne elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.  Rm 6,23
Sündides siia kaduvasse maailma, sünnime surmale. Ükski 
maine jõud ei suuda seda seaduspära väärata, sest patu pal-
gaks on paratamatult surm. Ometi, Issand, ei taha Sa meid 
jätta kaduvuse meelevalda. Sinus uuesti sündides sünnime 
elule, igavesele elule. Aita meil siis Sinust kõvasti kinni hoi-
da kuni päevani, mil Sa teed kõik uueks!
Kl 1,24–29; Lk 7,11–17

30. Laupäev Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod, ja su 
vagad tänavad sind.  Ps 145,10
Maa, mis joob sagedasti sellele langevat vihma ja kas-
vatab kasulikke taimi neile, kes seda ka harivad, saab 
õnnistuse Jumalalt.  Hb 6,7

Issand, palun Sind: kasta ja kosuta mu hinge, kui see muu-
tub maailma tuultes põudseks ja rammutuks. Õnnista, et 
käiksin Sinu jälgedes, koos Sinuga, ning kannaksin usu, 
lootuse ja armastuse häid vilju Sinu nime austuseks!
Ilm 15,1–4; Lk 7,18–23

VIIMANE PÜHAPÄEV 
PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema auhiil-
gust.  Js 60,2b
2Kr 4,6–10; 2Ms 3,1–10(11–14); Ps 18,1–20
Jutlus: Mt 17,1–9

31. Pühapäev Nad olid rõõmsa südamega Issandale ande 
andnud.  1Aj 29,9
Jumal armastab rõõmsat andjat.  2Kr 9,7
Issand, Sa oled Suur Andja. Sinuta poleks kedagi ega mi-
dagi, Sa hoiad koos kõike, mida me nimetame olemiseks. 
Ükski, kes jagab midagi Sinu nimel, ei pea kartma vaeseks 
jäämist. Õnnista mindki helde meelega nende heaks, kes 
vajavad abi.
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VEEBRUAR

kuu loosung: Rõõmustage sellest, et teie nimed on taevas-
se kirja pandud!  Lk 10,20

1. Esmaspäev Kas peaks Issandal midagi olema võimatu? 
 1Ms 18,14
Apostlid ütlesid Issandale: Kasvata meie usku!  Lk 17,5
Kõigeväeline Jumal, armas taevane Isa! Me täname, et to-
hime igal ajal tulla Sinu ette oma rõõmude ja muredega, nii 
nagu laps tuleb oma isa juurde. Kasvata meie usku sellesse, 
et Sinu käes pole midagi võimatut. Seda palume Jeesuse 
Kristuse, meie Issanda nimel!
2Kr 3,(9–11)12–18; Lk 7,24–35

2. Teisipäev Nõnda on ka minu Sõnaga: see ei tule tagasi 
mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja 
saadab korda, milleks ma selle läkitasin.  Js 55,11
Anna oma sulastele kõige julgusega rääkida sinu sõna, 
oma kätt sirutades selleks, et tervekssaamised ning tun-
nustähed ja imed sünniksid sinu püha sulase Jeesuse 
nime läbi.  Ap 4,29–30
Issand, meie Jumal! Me täname, et Sinu sõna ei tule iial tühjalt 
tagasi, vaid saadab korda selle, milleks ta on läkitatud. Lase siis 

meidki rõõmsas usujulguses tunnistada Sind nii sõnade kui kogu 
oma eluga nõnda, et maailm näeks, et Sina oled meid läkitanud 
seda tegema. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi!
Jh 1,43–51; Lk 7,36–8,3

3. Kolmapäev Kas saab inimene valmistada enesele ju-
malaid?  Jr 16,20
Aga me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud 
meile mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise. Ja meie 
oleme Tõelises, tema Pojas Jeesuses Kristuses. Seesama 
on tõeline Jumal ja igavene elu.  1Jh 5,20
Issand, meie Jumal! Me täname, et Sa oled vabastanud meid 
ebajumalate teenimisest, kes ei suuda meid milleski aidata. 
Palume Sind, kingi meile mõistmist, et tunneksime Jeesuses 
Kristuses ära Sinu kui tõelise ja elava Jumala, kelle seest 
ja kelle läbi ja kelle poole on kõik asjad, nii nähtavad kui 
nähtamatud, nii ajalikud kui ka igavesed.
Jh 3,31–36; Lk 8,4–15

4. Neljapäev Issand on ligi neile, kes on murtud süda-
melt, ja päästab need, kellel on rusutud vaim.  Ps 34,19
Sest otsekui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda 
on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu.  2Kr 1,5
Issand, meie Jumal! Me täname, et Sina parandad murtud 
südame ja rusutud vaimuga inimesi ka täna. Palume Sind, 
kingi meilegi julgustust tulla Sinu Poja risti alla, et kogeda 
seal oma päästet Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Ilm 1,(1.2)3–8; Lk 8,16–18
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5. Reede Sest sa kiskusid välja mu hinge surmast, mu ja-
lad libisemisest, et ma kõnniksin Jumala ees eluvalguses. 
 Ps 56,14
Ja vaata, Issanda ingel seisis seal ja valgus paistis seal 
toas! Ja ingel tõukas Peetruse külge, äratas ta üles ning 
ütles: “Tõuse usinasti üles!” Ja ta ahelad langesid käte 
ümbert maha.  Ap 12,7
Issand, meie Jumal! Selles maailmas ümbritsevad meid sur-
mavarju ahelad kõikjal ja alati. Siiski me täname, et Sina 
kui surma võitja ja elu andja oled need lõplikult purustanud 
oma Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes on seesa-
ma eile ja täna ja igavesti.
1Kr 2,6–10; Lk 8,19–21

6. Laupäev Iiob ütles Jumalale: Ma olin ainult kõrvaga 
kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näi-
nud. Seepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põr-
mus ja tuhas.  Ii 42,5–6
Äkitselt paistis Sauluse ümber valgus taevast; ja ta kuk-
kus maa peale maha ja kuulis üht häält, mis talle ütles: 
“Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?” Aga tema ütles: 
“Isand, kes sa oled?” Ja hääl vastas: “Mina olen Jeesus, 
keda sa taga kiusad.”  Ap 9,3–5
Jumal, me täname, et Sa oled ka meie kannatustel lasknud 
saada õnnistuseks. Palume Sind, muuda meie kannatamatus 
kannatlikkuseks. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, 
meie Issanda läbi.
4Ms 6,22–27; Lk 8,22–25

3. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA 
(SEPTUAGESIMAE)
Me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse 
pärast, vaid sinu suure halastuse pärast.  Hb 3,15
1Kr 9,24–27; Jr 9,22–23; Ps 18,21–51
Jutlus: Mt 20,1–16a

7. Pühapäev Ma olen öelnud rahvale, kes mu nime ei ole 
appi hüüdnud: “Vaata, siin ma olen! Vaata, siin ma olen!”
 Js 65,1
Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde 
ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis! 
 Lk 14,23
Jumal, me täname, et Sa oled ka meid otsinud ja leidnud 
ning arvanud väärt osa saama pühade pärandist valguses. 
Õpeta meid juba siin seda nägema ja hindama ning sellest 
elama. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Is-
sanda läbi.

8. Esmaspäev Need, kes Issandat armastavad, on otsekui 
päike, kui ta tõuseb oma võimuses.  Km 5,31
Jeesus palvetas: Mina olen andnud neile selle kirkuse, 
mille sina oled andnud mulle.  Jh 17,22
Issand, Sina oled käskinud meil olla soolaks ja valguseks 
sellele maailmale. Täname Sind, et oled andnud meilegi osa 
sellest kirkusest, mis ainsana suudab eristada valgust pime-
dusest, tõde valest ja õiget ülekohtust.
5Ms 32,44–47; Lk 8,26–39
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9. Teisipäev Jumala sõna ma kiidan, Issanda sõna ma 
kiidan.  Ps 56,11
Seda head, mis su hoolde on usaldatud, hoia Püha Vai-
mu abil, kes meis elab.  2Tm 1,14
Issand, me täname, et Sinu Sõna on me jalale lambiks ja 
valguseks meie jalgteel. Õpeta meid eluteel käima nõnda, 
et Sinu nimi saaks kõiges kiidetud ja austatud. Seda palume 
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Hs 33,30–33; Lk 8,40–56

10. Kolmapäev Taevas ja maa hävivad, aga sina püsid. 
 Ps 102,27
Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti.  Hb 13,8
Jumal, me täname, et kuigi kaob praegune maailm ja tema 
himu, oled Sina igavene. Sinu aastad ei lõpe, vaid kestavad 
põlvest põlve. Õpeta meid seda nägema Jeesuse Kristuse, 
meie Issanda läbi, kes on seesama eile ja täna ja igavesti.
Lk 6,43–49; Lk 9,1–9

11. Neljapäev Kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks 
süü ja läheb mööda oma pärisosa jäägi üleastumisest, kes 
ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu!  Mi 7,18
Jumal, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema 
meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga 
meile kõike muud kinkima?  Rm 8,32
Jumal, me täname, et Sina oled oma Pojas Jeesuses Kris-
tuses andeks andnud ka meie süü ja kustutanud kõik meie 
üleastumised. Kui Sina oled meie poolt, kes võib olla meie 

vastu? Kes võib veel süüdistada Jumala valituid?
1Ts 1,2–10; Lk 9,10–17

12. Reede Ära ole iseenese silmis tark, vaid karda Issan-
dat ja tagane kurjast.  Õp 3,7
Aga igaüks katsugu läbi oma töö.  Gl 6,4
Jumal, meie Isa, ära lase meil külvata oma lihalikule loomu-
sele kaduvust, vaid Vaimule igavest elu, et leiaksime armu 
Sinu ning heakskiitu kaasinimeste silmis. Seda palume Jee-
suse Kristuse, meie Issanda läbi.
2Tm 3,10–17; Lk 9,18–27

13. Laupäev Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid. 
 Ps 67,2
Meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu peale. 
 Jh 1,16
Jumal, me täname, et Sina oled olnud armuline ja halastaja, 
pika meelega ning rikas heldusest. Palume Sind, lase oma 
armupalgel jätkuvalt paista ka meie peale Jeesuse Kristuse, 
meie Issanda läbi.
Mt 13,31–35; Lk 9,28–36

PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (ESTOMIHI)
Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule 
kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast. 
 Lk 18,31
1Kr 13,1–13; Am 5,21–24; Ps 15
Jutlus: Mk 8,31–38
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14. Pühapäev Issand õnnistab oma rahvast rahuga. 
 Ps 29,11
Jeesus Kristus tuli ning kuulutas rahu teile, kes kaugel 
olite, ja rahu neile, kes lähedal olid.  Ef 2,17
Jumal, me täname, et võime iga päev oma elus kogeda Sinu 
rahu, mis on suurem inimlikust taipamisest ning mida see 
maailm meile iialgi anda ei suuda. Me palume, tee meidki 
selle rahu saadikuteks oma Poja Jeesuse Kristuse kui tõelise 
Rahuvürsti läbi.

15. Esmaspäev Siis Iisraeli lapsed ütlesid Issandale: “Me 
oleme pattu teinud! Talita sina meiega, nagu see sinu sil-
mis hea on, aga päästa meid praegu!”  Km 10,15
Nõnda on taevas ühest patusest, kes meelt parandab, 
rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksast õigest, kes 
meeleparandust ei vaja.  Lk 15,7
Jumal, me täname, et Sa ei taha ühegi patuse surma, vaid 
seda, et ta parandaks meelt ja elaks, sest pole suuremat pattu 
kui mitte uskuda pattude andeksandmist. Me palume, kingi 
meile usku sellesse oma Poja, meie Issanda Jeesuse Kris-
tuse läbi.
Lk 13,31–35; Lk 9,37–45

16. Teisipäev Kõik maa rahvad saavad teada, et Issand 
on Jumal, aga mitte keegi teine!  1Kn 8,60 
Kes ei peaks kartma sind, Issand, ning ülistama sinu 
nime? Sina üksi oled püha, kõik paganad tulevad ning 
kummardavad sinu ette, sest su õiged seadmised on saa-

nud avalikuks.  Ilm 15,4
Püha Jumal! Me kummardume aukartuses Sinu ette, kelle 
lasteks nimetatakse kõiki rahvaid, rasse ja rahvusi maa peal, 
ning täname, et tohime Sind nimetada oma Isaks. Luba meil 
oma eluga peegeldada Sinu aulisust ka neile, kes Sind veel 
ei tunne, kuid keda Sina ometi tunned ja armastad. Seda pa-
lume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Lk 5,33–39; Lk 9,46–48

17. Kolmapäev Sina oled kõige ilmamaa otsade ja kauge 
mere lootus.  Ps 65,6
Jeesus Kristus on lepitusohver meie pattude eest, kuid 
mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. 
 1Jh 2,2 
Püha Jumal, kes Sa oled kogu maailma Looja, me täname, 
et Sa oled meile, patustele inimestele valmistanud igavese 
pääste oma Pojas. Aita meil püsida selle tõe kindlal alusel 
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Mt 6,16–21; Lk 9,49–50

17. veebruar – Algab kannatusaeg

18. Neljapäev Issand, kui ma sinu silmis armu leian, siis 
ära mine oma sulasest mööda.  1Ms 18,3
Jeesus ütles Sakkeusele: Täna pean ma jääma sinu kotta. 
 Lk 19,5
Issand, me täname, et Sina tunned meid ning kutsud oma 
armu osadusse juba enne, kui meie Sind tundma saame. Me 
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palume, tule meie igaühe ellu, et võiksime Sinus leida tõeli-
se elu Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Kl 3,(5–7)8–11; Lk 9,51–56

19. Reede Issand, Sina oled oma sulasele hakanud näita-
ma oma suurust ja oma vägevat kätt.  5Ms 3,24
Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse auhiilguse 
rikkus kõigi rahvaste seas – see on Kristus teie sees, au-
hiilguse lootus.  Kl 1,27
Jumal, me tõstame kõrgeks Sinu nime ja ülistame Sinu vä-
gevust, et Sa oled oma saladuse rikkuse teinud avalikuks 
kõigi rahvaste seas. Me palume, lase ka meil oma eluga pee-
geldada maailmale seda kirkuse lootust, mis on nähtavaks 
saanud Sinu Pojas Jeesuses Kristuses, meie Issandas.
Rm 7,14–25a; Lk 9,57–62

20. Laupäev Issand päästis nad armastuse ja kaastun-
de pärast, tõstis nad üles ja kandis neid kõigil muistseil 
päevil.  Js 63,9
Ja kui ta on kadunu leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga 
oma õlgadele.  Lk 15,5
Jumal, me täname, et Sa oled oma rahvale läbi aegade oma 
suure helduse pärast halastanud. Me palume, halasta ka meie 
kui sageli eksinud ja kadunud lammaste peale, andesta meie 
üleastumised ja vii meid haljale aasale oma Poja Jeesuse 
Kristuse, meie Issanda läbi.
Sk 7,2–13; Lk 10,1–16

1. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (INVOCAVIT)
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks 
kuradi teod.  1Jh 3,8b
Hb 4,14–16; 1Ms 3,1–19(20–24); Ps 63
Jutlus: Mt 4,1–11

21. Pühapäev Muiste sa panid maale aluse ja taevas on su 
kätetöö.  Ps 102,26
Jeesus Kristus kinnitab teid ka lõpuni.  1Kr 1,8
Jumal, Sina oled pannud aluse kõigele nähtavale ja olemas-
olevale selles maailmas, mis on ometi allutatud kaduvuse 
seadusele. Vaid Sina üksi oled seesama, sest Sinu ajad ei 
lõpe. Seepärast palume, luba meil olla Sinuga püsivas osa-
duses Sinu Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

22. Esmaspäev Hanna palvetas: Vägede Issand, kui sa 
tõesti vaatad oma teenija viletsusele ja mõtled minule 
ega unusta oma teenijat?  1Sm 1,11
Ja Maarja ütles: Mu hing ülistab väga Issandat ja mu 
vaim rõõmutseb Jumalas, minu Õnnistegijas, sest ta on 
vaadanud oma ümmardaja alanduse peale!  Lk 1,46–48
Jumal, me täname, et Sinu tõotused täituvad ka siis, kui need 
ületavad inimliku taipamise ja mõistmise piirid. Sa oled oma 
Pojas Jeesuses Kristuses meiegi viletsuse ja alanduse peale 
vaadanud. Palume Sind, aita meid igal ajal järgida Sind, kel-
le seest ja kelle läbi ja kelle poole on viimselt kõik asjad, nii 
nähtavad kui nähtamatud, nii ajalikud kui ka igavesed.
2Ts 3,1–5; Lk 10,17–24
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23. Teisipäev Ja ma kuulsin Issanda häält küsivat: “Keda 
ma läkitan? Kes meilt läheks?” Ja ma ütlesin: “Vaata, 
siin ma olen, läkita mind!”  Js 6,8
Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise 
julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: 
Andke endid lepitada Jumalaga!  2Kr 5,20
Issand, me täname, et Sa oled meid läkitanud maailma kuu-
lutama rõõmusõnumit rahust, mille läbi oleme lepitatud 
Sinuga ning suudame luua lepitust ka üksteisega. Me palu-
me, julgusta meid olema Sinu käskjalad, selleks et Sinu riik 
oleks nähtav ja Sinu tahtmine sünniks nii täna kui igavesti.
Ii 1,1–22; Lk 10,25–37

24. Kolmapäev Te saate leiba süüa küllastuseni ja elada 
oma maal julgesti.  3Ms 26,5
Ja kõik sõid ja said kõhud täis. Ja ülejäänud palakesi 
korjati kaksteist korvitäit.  Mt 14,20
Jumal, me täname Sind nii igapäevase kui ka igavese leiva 
eest. Palume Sind, õnnista usuvõitluses meie silmavee kül-
vi, et võiksime kord hõisates valminud viljavihke koguda. 
Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
5Ms 8,11–18; Lk 10,38–42

25. Neljapäev Mu Jumal on mu kõrge kants ja varju-
paik, mu päästja, sa päästad mind vägivallast.  2Sm 22,3
Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega 
peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, 
ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahuta-

da Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie 
Issandas.  Rm 8,38–39
Jumal, me täname, et Sina oled meile kandvaks kaljuks 
ja kõrgeks varjupaigaks, kus tohime kõigis elu tuultes ja 
tormides julgelt seista ning tunnistada, et ei surm ega elu 
ega miski muu loodu saa meid lahutada Sinu armastusest. 
Armastusest, mis on nähtavaks saanud Jeesuses Kristuses, 
meie Issandas.
Jk 4,1–10; Lk 11,1–4

26. Reede Vaata, tema on see, kes valmistab mäed ja loob 
tuule, kes ilmutab inimesele oma mõtteid – Issand, väge-
de Jumal on tema nimi.  Am 4,13
Jeesus palvetab: Mina olen sinu nime ilmutanud inimes-
tele, keda sa mulle oled andnud maailmast. Nemad olid 
sinu omad ja sina andsid nad mulle, ja nad on pidanud 
sinu sõna. Nüüd nad teavad, et kõik, mis sina mulle oled 
andnud, on sinult.  Jh 17,6–7
Issand, vägede Jumal! Me täname, et Sina, kes oled loonud 
kõrguse ja sügavuse, mäed ja mered, oled teinud inimlastele 
teatavaks oma püha nime ja ilmutanud meile oma mõtteid, 
mis on kõrgemad meie mõtetest nii nagu taevad maast. Me 
palume, jää meie juurde ka siis, kui õhtu jõuab ja päev vee-
reb, et jõuaksime kord sinna, kuhu Sina oled meilegi iga-
vese eluaseme rajanud Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Hb 2,11–18; Lk 11,5–13
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27. Laupäev Nõnda nagu kotkas oma pesakonda lendu 
ergutades hõljub kaitstes oma poegade kohal, nõnda 
laotas ta oma tiivad, võttis tema ja kandis teda oma tii-
vasulgedel.  5Ms 32,11
Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab 
teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.  Fl 4,7
Jumal, me täname, et tohime elada Sinu tiibade varju all, 
kogeda Sinu kaitset ja tunda Sinu juhtimist. Sa oled tõota-
nud meid ka üle aja kaduva raja saata mitte kaotajate, vaid 
võitjatena. Anna meile juba täna osa sellest rahust, mis on 
üle inimliku taipamise piiri ning hoia meie mõtted ja süda-
med Jeesuses Kristuses, meie Issandas.
Rm 6,12–18; Lk 11,14–28

2. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (REMINISCERE)
Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et 
Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.  Rm 5,8
Rm 5,1–5(6–11) Js 5,1–7; Ps 10
Jutlus: Mk 12,1–12

28. Pühapäev Ära karda, sest mina olen sinuga.  Js 43,5
Meid rõhutakse kõikepidi, kuid ei suruta maha; me ole-
me nõutud, aga me ei heida meelt; me oleme taga kiusa-
tud, aga me ei ole hüljatud; me oleme maha vajutatud, 
aga me ei hukku.  2Kr 4,8–9
Igaviku Issand, me täname, et Sina oled tõotanud olla meie 
juures iga päev kuni maailma ajastu otsani. Seetõttu oleme 
julged, et ka siis, kui meid Sinu nime tunnistuse pärast taga 

kiusatakse ning mis tahes viisil ahistatakse, ei ole me ometi 
hüljatud ega hukku.

28. veebruar – Palvepäev tagakiusatud kristlaste eest
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MÄRTS

kuu loosung: Jeesus vastas: Ma ütlen teile, kui need vait 
jääksid, hakkaksid kivid kisendama!  Lk 19,40

1. Esmaspäev Jaakob ütles Joosepile: Mine ometi vaata-
ma, kas su vendade käsi käib hästi ja kas kari on korras. 
 1Ms 37,14
Ükski ärgu vaadaku ainult selle peale, mis on tulus te-
male, vaid ka selle peale, mis on tulus teistele.  Fl 2,4
Õnnetu on inimene, kes mõtleb ainult sellele, mis on talle 
tulus. Inimlikule õnnele lisab tõelist värvi mõtlemine teiste-
le. Sa ju tahad rõõmustada ja rõõmustuda?
1Ms 37,3–4.12–14.23–35(36); Lk 11,29–32

1. märts 1457 – Vennaste Uniteedi algus Böömimaal

2. Teisipäev Head arusaamist ja tundmist õpeta mulle, 
sest ma usun su käske!  Ps 119,66
Kes teie seas on tark ja arusaaja? Näidaku see oma hea 
eluviisiga oma tegusid targas tasaduses.  Jk 3,13
Näita, et sa pead tähtsaks Jumala tahet oma elus. Sa saad 
seda teha, kui lased Jumalal ennast juhtida. Ta saab sind 
õpetada, et mitte tormakus, vaid tasadus on tarkus.

Ii 2,1–10; Lk 11,33–36

3. Kolmapäev Ja Issand Jumal ütles: Inimesel ei ole hea 
üksi olla.  1Ms 2,18
Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja 
jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale: “Naine, 
vaata, see on su poeg!” Seejärel ütles ta oma jüngrile: 
“Vaata, see on su ema!” Ja sestsamast tunnist võttis jün-
ger ta oma kotta.  Jh 19,26–27
Jeesus teab, et üksindus tekitab masendust. Aga kui teine ini-
mene su eest hoolitseb, siis vähendab ja kergendab ta vaeva, 
nii et sa jaksad edasi elada. Ent sinagi saad kedagi tema teel 
toetada. Sa kindlasti jõuad seda. Vaata hoolega enese ümber.
Jh 16,29–33; Lk 11,37–54

4. Neljapäev Mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast 
mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetu-
se mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.  Jr 29,11
Jumal arvas heaks kõik täiuse lasta elada temas ja tehes 
rahu ristivere läbi, lepitada tema läbi enese poole kõik, 
niihästi selle, mis on maa peal, kui ka selle, mis on taevas. 
 Kl 1,19–20
Kindel on, et Jumalal on sinuga rahu mõtted. Kui sa siiski 
kahtled, siis mõtle sellele, et Kristus suri selleks, et ükski 
patt ei saaks takistada sinu Jumalat sind armastamast, sest 
Kristuse ohvrisurmas valatud vere tõttu on su patud andeks 
antud. Sa ju usud seda?
1Jh 1,8–2,2(3–6); Lk 18,31–43
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5. Reede Issanda nimi on tugev torn: sinna jookseb õige 
ja leiab varju.  Õp 18,10
Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised 
palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. 
 Fl 4,6
Esiteks palu ja usu, et sinu palvet kuuldakse, ja seejärel ära 
unusta tänada. Muidu võid saada jalgu trampivaks nõud-
jaks. Kas su Issandal peaks siis olema meeldiv sind kuulata?
2Kr 13,3–9; Lk 19,1–10

5. märts – Ülemaailmne naiste palvepäev

6. Laupäev Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning ku-
ningad paistuse juurde, mis sinust kumab.  Js 60,3
Sinu riik tulgu!  Lk 11,2
Mis on su mõttes, kui alustad palvet? Sa lähed ju Kõige-
väelise Jumala ette. Palu, et Tema riigi sära ka sinu kaudu 
nähtavaks saaks.
Gl 2,16–21; Lk 19,11–27

3. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (OCULI)
Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei 
kõlba Jumala riigile.  Lk 9,62
Ef 5,1–8a; 1Kn 19,1–8(9–13a); Ps 34
Jutlus: Lk 9,57–62

7. Pühapäev Võta kätte ja räägi neile kõik, mida ma sul 
käsin.  Jr 1,17

Me ei kuuluta mitte iseendid, vaid Kristust Jeesust, et 
tema on Issand ja meie teie orjad Jeesuse pärast.  2Kr 4,5
Tema on Issand, kes olen mina Tema kõrval? Olen nagu ori, 
nii pisike, ja ometi kõnetab Ta mind, käsib Tema sõnumi 
edasi ütelda ja keelab kohkumast. Ma ei saagi kohkuda, sest 
ma ei ole üksinda.

8. Esmaspäev Sina oled meie Jumal, ära luba, et inimene 
oleks sinust üle!  2Aj 14,10
Nii ma siis tahan meelsamini kiidelda oma nõtrustest, et 
Kristuse vägi asuks elama minusse.  2Kr 12,9
Kelle poole sa hüüad, kui oled jõuetu? Ära häbene, hüüa 
julgesti, Jumal aitab sind. Siis tunned, kuidas Tema vägi 
sinust nõtruse välja lükkab, kui Kristuse vägi sind täidab. 
Palu kannatlikult, aga julgesti.
Lk 14,(25–26)27–33(34–35); Lk 19,28–40

9. Teisipäev Kui ma istun pimeduses, siis on Issand mulle 
valguseks.  Mi 7,8
Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed.  1Ts 5,5
Sul on puudu kindlusest ja see ei ole ainult sinu häda. Sul 
on tohutul hulgal kaaslasi. Kas hakkame siis koos halama? 
Üksinda olles ei jäägi muud üle. Aga sul tuleb üles otsida 
Tema, kes tahab su teed valgustada. Kes see siis ometi on? 
See on meie Issand Jumal, kes näitab valgust iga otsija teele. 
Ma ei ole näinud ühtegi ausat otsijat, kes oleks jäänud pime-
duse meelevalda. Uskuda on vaja.
Ii 7,11–21; Lk 19,41–48
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10. Kolmapäev Ma olen sind armastanud igavese armas-
tusega, seepärast jääb mu osadus sinuga.  Jr 31,3
Jumal on armastus, ja kes jääb armastusse, see jääb Ju-
malasse ning Jumal jääb temasse.  1Jh 4,16
Milline ime – Jumal tundus olevat kaugel, aga ühel silma-
pilgul, kui tunnetan, et Tema mind armastab, on Ta siinsa-
mas. Korraga saab selgeks, et võin uskuda ja kindel olla, 
et see armastus ei vea alt. Nii saan ma tugevaks ja püsin 
Jumalas ning minu Jumal on minus. Sellist kindlust ei saa 
keegi purustada.
Mt 13,44–46; Lk 20,1–8

11. Neljapäev Võõras, kes asub teie juures, olgu teie kes-
kel nagu päriselanik; armasta teda nagu iseennast! 
 3Ms 19,34
Püüdke olla külalislahked!  Rm 12,13
Mis teeb võõra lähedaseks? Armastamist käskida ei saa. Kui 
aga mõtleme, kuidas Jumal meid, Talle võõraid, omaseks 
teeb, ja on meid me teel aidanud, siis tekib tänu, kaastunne 
ja külalislahkus.
Mt 19,16–26; Lk 20,9–19

12. Reede Mu ema üsast alates oled sina minu Jumal. 
 Ps 22,11
Kas me siis elame või sureme, me oleme Issanda omad. 
 Rm 14,8
Issand Jeesus, ma tahaksin olla Sinu oma. Kas Sa oled tõesti 
mind juba emaüsast märganud ja näinud? Ärgu siis lahutagu 

meid miski. Ka igavikus tohin olla Sinu oma.
Mt 10,34–39; Lk 20,20–26

13. Laupäev Liisku heidetakse kuuehõlmas, aga selle ot-
sus on Issandalt.  Õp 16,33
Te peate ütlema: Kui Issand tahab ja me elame, siis tee-
me seda või teist.  Jk 4,15
Meie elupäevad on Issanda käes. Haruharva võidakse mei-
le midagi teada anda tuleviku kohta. Tegelikult tuleb Teda 
usaldada kõiges. Kui palju kergem on siis ka tundmatul teel 
edasi minna!
Gl 6,(11–13)14–18; Lk 20,27–40

4. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (LAETARE)
Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga 
kui see sureb, siis see kannab palju vilja.  Jh 12,24
2Kr 1,3–7; Js 54,7–10; Ps 84
Jutlus: Jh 12,20–26

14. Pühapäev “Vaata, päevad tulevad,” ütleb Issand Ju-
mal, “mil ma saadan maale nälja: nälja mitte leiva ja 
janu mitte vee järele, vaid Issanda sõnade kuulmise jä-
rele. Siis nad uitavad, otsides Issanda sõna, aga nad ei 
leia.”  Am 8,11–12
Jeesus ütleb: Õndsad on need, kes Jumala sõna kuule-
vad ja seda tallele panevad.  Lk 11,28
Me talletame oma mälus väga palju, kuid kõige olulisem on 
talletada Jumala sõna. See meenub õigel hetkel, ja kui õn-
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nelikud me siis oleme, kui selle kohaselt toimime ja Issanda 
õnnistus tuleb meie üle.

15. Esmaspäev Meie Jumal, keda me teenime, võib meid 
päästa tulisest ahjust. Aga kui mitte, siis olgu sul teada, 
et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju. 
 Tn 3,17.18
Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me oleme 
näinud ja kuulnud.  Ap 4,20
Milline meelekindlus ja piiritu usaldus! Millal jõuame meie 
sellise usalduse ja usukindluseni? Asu täna teele ja pea mee-
les, et sa ei või jätta tunnistust andmata sellest, mida Issand 
on sulle andnud ja teinud. Tema ise on siis sinuga.
Jh 6,26–35; Lk 20,41–47

16. Teisipäev Näita siis mulle oma auhiilgust!  2Ms 33,18
Filippus ütles: “Issand, näita meile Isa, ja me jääme 
rahule!” Jeesus ütles talle: “Nii kaua aega olen ma teie 
juures, ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus? Kes 
on näinud mind, see on näinud Isa.”  Jh 14,8–9
Minu käest on küsitud: kas te võiksite mulle näidata Juma-
lat? Korraga mõtlen, et kas ma tõesti räägin nii, et sellest ei 
paista välja mu Jumal. Aga selle selgekssaamine oli isegi 
Filippuse jaoks raske, mis siis meist rääkida. Siiski saab Ju-
mala tunnetuse edasiandmine võimalikuks sellele, kes pa-
lub ja usub, et talle antakse.
Ii 9,14–23.32–35; Lk 21,1–4

17. Kolmapäev Sina oled Jumal, kes mind näeb. 
 1Ms 16,13
Tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, 
vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: “Oh Jumal, ole mul-
le patusele armuline!”  Lk 18,13
Jumal näeb seda, mille oled peitnud endasse. Kas oled nõus 
Talle ütlema: “Ma ei taha Sinu eest midagi varjata. Luba 
mul tulla Sinu juurde sellisena, nagu olen.” Kasuta võima-
lust saada kokku kõike nägeva Jumalaga, et andekssaamise 
rahu tuleks sinusse.
Jh 15,9–17; Lk 21,5–19

18. Neljapäev Inimese süda kavandab oma teed, aga Is-
sand juhib tema sammu.  Õp 16,9 
Mitte et me oleksime iseenestest võimelised midagi mõt-
lema, nagu iseenesest, vaid meie võime tuleb Jumalalt. 
 2Kr 3,5
Mitte et mina oleksin võimeline end muutma, vaid Tema, 
mu Issand Jumal muudab mind. Ma saan end anda täiesti 
Tema kätte – ja heitluse torm minus vaibub.
2Kr 4,11–18; Lk 21,20–28

19. Reede Pidage minu seadlusi ja tehke nende järgi! 
Mina olen Issand, kes teid pühitseb!  3Ms 20,8
Jeesus ütleb: Kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, 
sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.  
 Mt 7,24
Kelle sarnane olen mina? Ma ei taha ehitada enda vaimset 
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hoonet liivale. Sellepärast, Jeesus, tule minu ellu ja ole see 
kindel alus, mida tormised meeleheitevalangud ei suuda mi-
nema uhtuda.
Jh 16,16–23a; Lk 21,29–38

20. Laupäev Ja Gideon vastas Issanda inglile: Kui Issand 
on meiega, mispärast on siis see kõik meid tabanud? 
 Km 6,13
Jeesus oli paadi päras magamas, toetudes peaalusele; ja 
nad äratasid ta üles ja ütlesid talle: “Õpetaja, kas sa ei 
hooli sellest, et me hukkume?”  Mk 4,38
Mis nüüd küll saab? Oh, mu Issand, kas Sa ei aitagi mind? 
Aga Jeesus on ju paadis. Või oled sa unustanud Teda oma 
paati kaasa kutsuda?
Jh 14,15–21; Lk 22,1–6

5. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (JUDICA)
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et 
ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest.  Mt 20,28
Hb 5,7–9; 1Ms 22,1–14(15–19); Ps 22,1–22
Jutlus: Mk 10,35–45

21. Pühapäev Minu käsi on rajanud maale aluse ja mu 
parem käsi on laotanud taeva; kui ma neid hüüan, siis 
nad astuvad üheskoos ette.  Js 48,13
Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli 
Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tek-
kinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, 

mis on tekkinud.  Jh 1,1–3
Hoia mind inimlike targutuste eest, millega püütakse ära 
seletada seletamatut. Luba mul tähele panna ja üksnes imet-
leda, sest siis saab Su Sõna astuda minu juurde, kes ma olen 
olemas Sinust ja Sinuga.

22. Esmaspäev Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis 
ning päästis tema kõigist ta kitsikustest.  Ps 34,7
Igaüks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes 
koputab, sellele avatakse.  Lk 11,10
Ma olen armetu, aga kui Sina, Jeesus, minu kuulja, mu juur-
de tuled, siis on minus uskumise jõudu avatud uksest sisse 
minna ja õnnistus vastu võtta.
Ef 2,11–16; Lk 22,7–23

23. Teisipäev Eks ole mina sind käskinud: Ole vahva ja 
tugev!  Jos 1,9
Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja 
armastuse ja mõistlikkuse vaimu.  2Tm 1,7
Joosua vahvus ja tugevus ei olnud temast endast. Hirmu või-
ta ei ole meie meelevallas. Võidu annab meile meie Jumal. 
Palu ja võta vastu and Issandalt ning sulle antakse osaks 
mitte ainult vägi, vaid ka armastus ja tarkus olla mõistlik 
Jeesuse tarkust mööda.
Ii 19,21–27; Lk 22,24–30

23. märts – Katkematu palveahela Eesti palvepäev
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24. Kolmapäev Jumal õnnistas inimest, ja Jumal ütles 
neile: “Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja 
alistage see enestele!”  1Ms 1,28
Kõik on teie päralt, teie olete aga Kristuse päralt.  
 1Kr 3,22–23
Kui sa oled end andnud oma Issanda Jeesuse Kristuse kätte, 
siis ei ole sa enam enese päralt, vaid sinu elus hakkab nähta-
vale tulema see olemus, mille Jumal tahtis loomisel inime-
sele anda. Ära karda minna seda teed. Jeesus, kes sinusse 
tuleb, ei lase sul eksida.
Hb 9,11–15; Lk 22,31–38

25. Neljapäev Sina olid mu abi, ära lükka mind ära, ja 
ära hülga mind, mu pääste Jumal!  Ps 27,9
Röövel ristil ütles: “Jeesus, mõtle minule, kui sa oma 
kuningriiki tuled!” Ja Jeesus ütles temale: “Tõesti, ma 
ütlen sulle, täna pead sa minuga olema paradiisis!” 
 Lk 23,42–43
Jeesus ei lükka ega tõuka kedagi enesest ära. Ka sind mitte. 
Jumal on hell ja halastav, kes kuuleb palveid ja vastab mõni-
kord kohe, andes märku, et tulevik on kohe käes.
Jr 15,15–21; Lk 22,39–46

26. Reede Mina olen sind istutanud heaks viinapuuks 
täiesti puhtast seemnest; kuidas sa küll oled muutunud 
mulle võõraks kärbunud viinapuuks?  Jr 2,21
Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud, ja paranda 
meelt ning tee esimese armastuse tegusid!  Ilm 2,5

Miks Jumal on rahulolematu? Pilt, mida Tema meist näeb, 
ei vasta sellele, mida Ta näha tahaks. Mis saab, kui lamp 
ümber lükatakse? Tuleb pimedus. Me vajame muutumist. 
Sisemine uuenemine saab alata aga ainult siis, kui inimene 
on valmis meelt parandama. Kuid isegi see tahtmine on Ju-
mala tegu meie juures. Mõtle järele.
Hb 10,1.11–18; Lk 22,47–53

27. Laupäev Kui sa sööd ja su kõht saab täis, ja sa ehitad 
ilusad kojad ning elad neis, hoia, et su süda siis ei lähe 
suureliseks ja sa ei unusta Issandat, oma Jumalat. 
 5Ms 8,12.14
Olge tänulikud kõige eest; sest see on Jumala tahtmine 
teie suhtes Kristuses Jeesuses.  1Ts 5,18
Ikka tuleb vaadata tagasi. Siis ei muutu me ülbeks, sest ta-
gasi vaadates märkame, kuidas meid on hoitud. Sellest tuleb 
tänamise tarkus.
Lk 18,31–43; Lk 22,54–62

PALMIPUUDEPÜHA (PALMARUM)
Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, 
oleks temas igavene elu.  Jh 3,14b.15
Fl 2,5–11; Js 50,4–9; Ps 22,23–32
Jutlus: Jh 12,12–19

28. Pühapäev Issanda käes on pääste. Su rahvale tulgu 
sinu õnnistus! Sela.  Ps 3,9
Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende 
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sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja 
parandades kõik haigused ja kõik nõtrused.  Mt 9,35
Mis on tähtsam – päästmine või õnnistus? Jeesusega tuli õn-
nistus ja sellega võis kaasas käia ka paranemine. Täna kipu-
me pigem paranemist nõudma kui õnnistust otsima. Kumb 
on siis tähtsam?

29. Esmaspäev Issand on kuningaks kogu maale. Sel päe-
val on Issand ainus ja tema nimi on ainus.  Sk 14,9
Tema sulased teenivad teda ning näevad tema palet ning 
tema nimi on nende otsaesisel.  Ilm 22,3–4
Kelle nimi on sinu otsaesisel? Tõsine põhjus järele mõtelda 
selle üle, mida sinust nähakse, kui sa nähtavale astud.
Mt 26,6–13; Lk 22,63–71

30. Teisipäev Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, 
kelle õlgadel on valitsus.  Js 9,5
Jeesus Kristus sai au ja kirkust Jumalalt Isalt, kui ilm-
võrratult kirkuselt kostis talle hääl: “See on minu armas 
Poeg, temast on mul hea meel!”  2Pt 1,17
Kas juba jõulud? Pole paha, kui kolme kuu, ei, kahe tuhan-
de aasta tagust sündmust meelde tuletad. Siiski ära unusta: 
Jeesus tahab su kõrval olla iga päev.
Ii 38,1–11; Ii 42,1–6; Lk 23,1–12

31. Kolmapäev Su süda ärgu kadestagu patuseid, vaid 
karda alati Issandat.  Õp 23,17

Jeesus ütles: “Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, 
mida nad teevad!”  Lk 23,34
Jeesuse vara riisutakse iga päev, aga tähtis on, et Jeesus sinu 
eest palub. Siis võid sa alles jääda ja jõuda arusaamiseni, et 
Tema vajab aukartlikku lähenemist.
Lk 22,1–6; Lk 23,13–25
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APRILL

kuu loosung: Kristus on nähtamatu Jumala kuju, kogu 
loodu esmasündinu.  Kl 1,15

SUUR NELJAPÄEV
Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja 
armuline on Issand.  Ps 111,4
1Kr 11,23–26; 2Ms 12,1–4(5)6–8(9)10–14; Lk 23,26–31
Jutlus: Jh 13,1–15(34–35)

1. Neljapäev Mispärast sa riidled temaga, kui ta ei vasta 
inimesele iga sõna peale? Sest Jumal kõneleb ühel ja tei-
sel viisil, aga seda ei märgata.  Ii 33,13–14
Jeesus vastas ülempreestrile: “Mina olen rääkinud maa-
ilmale avalikult. Mina olen alati õpetanud sünagoogis ja 
pühakojas, kuhu kogunevad kõik juudid, ja salaja pole 
ma rääkinud midagi. Miks sa küsid seda minult? Küsi 
nendelt, kes on kuulnud, mida ma olen neile rääkinud.”  
 Jh 18,20–21
Jumal, me täname Sind, et oled meid kõnetanud oma Sõna, 
püha armulaua, inimeste sõna ja elusündmuste kaudu. Anna, 
et mõistaksime, mida Sa meile öelda tahad!

SUUR REEDE
Sest 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
2Kr 5,(14b–18)19–21; Js 52,13–15; Js 53,1–12; Lk 23,32–49
Jutlus: Jh 19,16–30

2. Reede Issand annab rahu su piirile.  Ps 147,14
Kristus on meie rahu.  Ef 2,14
Jumal, me täname, et Sa oled oma Poja ristisurmaga lõhku-
nud lahutavaid vaheseinu meie ja Sinu ning meie ja teiste 
inimeste vahelt. Anna, et ka meie oleksime rahu tegijad!

3. Laupäev Tema, Issand, on meie Jumal, tema kohtuot-
sused on igal pool maailmas.  Ps 105,7
Sest ka Kristus kannatas pattude pärast üheainsa korra, 
õige ülekohtuste eest, et ta teid juhiks Jumala juurde. 
 1Pt 3,18
Jumal, me täname Sind, et oleme oma patud andeks saanud 
Sinu Poja Jeesuse kannatuse ja surma läbi. Ära lase meil 
iialgi unustada, et Jeesus suri kõigi inimeste pattude lunas-
tamiseks, et me armust õigeks mõistetuina oleksime valmis 
inimestele nende eksimused andeks andma.
1Pt 3,18–22; Lk 23,50–56
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1. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igave-
sest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla 
võtmed.  Ilm 1,18
1Kr 15,1–11; 1Sm 2,1–8a; Lk 24,1–12
Jutlus: Mk 16,1–8

4. Pühapäev Issand ütles: Minu pale läheb kaasa ja ma 
annan sulle rahu.  2Ms 33,14
Jeesus ütleb: Mina elan ja ka teie peate elama.  Jh 14,19
Jumal, täida meie südamed selle imelise püha rõõmuga! Me 
täname Sind, et oled oma Poja Jeesuse surnuist ülestõusmi-
sega avanud meile tee igavesse ellu. Saada meid rahu rada-
del siin- ja sealpool silda!

2. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igave-
sest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla 
võtmed.  Ilm 1,18
1Kr 15,50–58; Js 25,6–9; Lk 24,13–35
Jutlus: Lk 24,13–35

5. Esmaspäev Kas linnas juhtub õnnetus, mida Issand ei 
ole saatnud?  Am 3,6
Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse 
minema?  Lk 24,26
Issand, lase meil meelerahuga kohata kõike, mida algav päev 
meile toob, teadmisega, et kõike juhib Sinu püha tahtmine.

6. Teisipäev Jumal tõstab alandlikke kõrgele ja annab 
leinajaile suurt õnne.  Ii 5,11
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse 
Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! Tema jul-
gustab meid igas meie ahistuses.  2Kr 1,3–4
Oh Jumal, lohuta kõiki leinajaid ja alandatuid! Hoia meid 
lohutamatu kurbuse ja kibestumise eest!
Jh 20,1–10; Lk 24,36–49

7. Kolmapäev Tema aga kandis paljude pattu ja seisis 
üleastujate eest.  Js 53,12
Jeesus ütleb: Õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage 
nende eest, kes teid halvustavad.  Lk 6,28
Jumal, täida meid Püha Vaimuga, et peaksime igal hetkel 
meeles Sinu armu ja halastuse hinda ning jaksaksime paluda 
õnnistust ka neile, kes meile haiget teevad.
Jh 20,11–18; Lk 24,50–53

8. Neljapäev Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles 
temale: “Kus sa oled?” Ja tema vastas: “Ma kuulsin su 
häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti.”  1Ms 3,9–10
Ükski loodu ei ole temale nähtamatu, vaid kõik on alasti 
ja paljastatud tema silma ees; ja temale tuleb meil aru 
anda.  Hb 4,13
Oh Jumal, kata kinni meie alastuse häbi. Aita meil elada ja 
uskuda nõnda, et söandaksime nii Sinule kui ka ligimestele 
silma vaadata!
Jh 21,1–14; Kl 1,1–14
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9. Reede Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen 
sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!  Js 43,1
Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Rm 8,31
Jumal, vabasta meid kartuse vaimust! Tänu Sulle, et meid 
tundes oled Sa meid siiski lunastanud patust, surmast ja 
kuradi meelevallast. Palun anna meile julgust ka rasketes 
olukordades!
Lk 24,36–47; Kl 1,15–23

10. Laupäev Ära heida mind ära mu vanas eas, ära hülga 
mind, kui mu ramm lõpeb.  Ps 71,9
Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, 
uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt.  2Kr 4,16
Oh Jumal, aita meil mõista ja armastada kõiki eakaid ini-
mesi! Hoia meie usku elava ja tulisena ka siis, kui me ise 
vanaks jääme.
Lk 24,1–12; Kl 1,24–29

2. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV 
(QUASIMODOGENITI)
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes 
oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks loo-
tuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist.  1Pt 1,3
1Pt 1,3–9; Js 40,26–31; Ps 116
Jutlus: Jh 20,19–29

11. Pühapäev Kui jõukus kasvab, siis ärge pange seda 
mikski.  Ps 62,11

Sest kus su aare on, seal on ka su süda.  Mt 6,21
Jumal, hoia meie südameid kiindumast valedesse väärtus-
tesse! Anna, et ihkaksime ka maises elus taevasi aardeid!

12. Esmaspäev See linn saab mulle rõõmunimeks, kiitu-
seks ning ehteks kõigi maa rahvaste ees, kes kuulevad 
kõigest heast, mida ma Jeruusalemmale annan.  Jr 33,9
Issand, nüüd sa lased oma sulase rahus minna oma sõna 
järgi, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa 
oled valmistanud kõigi rahvaste nähes, valguseks, mis 
peab ilmuma paganaile ja auhiilguseks oma rahvale Iis-
raelile!  Lk 2,29–32
Jumal, me täname Sind, et oled oma koguduse asetanud ot-
sekui linnaks mäe otsas. Anna, et meie südamest kiirgaks 
tänu ja rahu igas olukorras, eriti siis, kui seisab ees lahku-
mishetk.
1Ms 32,22b–32; Kl 2,1–7

13. Teisipäev Pese oma süda kurjusest, et sind saaks 
päästa; kui kaua sa lased viibida eneses nurjatuil mõt-
teil?  Jr 4,14
Johannes ütles: Kandke nüüd meeleparandusele koha-
seid vilju!  Lk 3,8
Jumal, aita meil märgata kurjust oma südames ja headust 
teiste südameis. Anna, et kannaksime meeleparandusele ko-
haseid vilju, et saaksime olla Sinu head lapsed.
Ii 42,7–13(14–17); Kl 2,8–15
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14. Kolmapäev Issand oli neid rõõmustanud.  Esr 6,22
Rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. 
 Lk 10,20
Jumal, anna, et Sinu rahva südamed oleksid kiindunud Si-
nusse. Pööra enda poole ka Sinu riigi vaenlaste südamed. 
Aita meil käia taevateel.
Js 66,6–13; Kl 2,16–23

15. Neljapäev Ilutsegu sinus need, kes armastavad sinu 
nime!  Ps 5,12
Ja jüngrid said täis rõõmu ja Püha Vaimu.  Ap 13,52
Jumal, täida meid rõõmsa usuga, et keset kõiki ohte pakud 
Sina meile pelgupaika. Läkita Püha Vaim kinnitama meie 
usku.
Jh 17,9–19; Kl 3,1–4

16. Reede Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma 
poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennustajat, pilvest-
lausujat, märkide seletajat ega nõida, Sest igaüks, kes 
seda teeb, on Issandale jäle.  5Ms 18,10.12
Valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja 
tões –, uurige, mis on Issandale meelepärane, ja ärge 
hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid 
pigem paljastage neid.  Ef 5,9–11
Jumal, me täname Sind, et oled meie piisav kaitse ja abi 
ning ainus Päästja. Hoia meid kiusatusest otsida Sinu kõr-
vale muid abivägesid.
1Pt 2,1–10; Kl 3,5–11

17. Laupäev Issanda käsk on selge, see valgustab silmi. 
 Ps 19,9
Kristuse sõna elagu rohkesti teie seas. Kõige tarkusega 
õpetage ja juhatage üksteist.  Kl 3,16
Jumal, tee oma Sõna elavaks meie sees! Anna, et tunneksi-
me ühtviisi rõõmu nii Sinu tõotustest kui ka käskudest.
Ap 8,26–39; Kl 3,12–17

3. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV 
(MISERICORDIAS DOMINI)
Kristus ütleb: Mina olen hea karjane. Minu lambad kuule-
vad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle 
ning ma annan neile igavese elu.  Jh 10,11a.27–28a
1Pt 2,21b–25; Hs 34,1–2(3–9)10–16.31; Ps 23
Jutlus: Jh 10,11–16(27–30)

18. Pühapäev Issand, mu Jumal, kes olen mina ja kes on 
mu sugu, et sa mind senini oled saatnud?  2Sm 7,18
Paulus kirjutab: Jumala arm minu vastu ei ole läinud 
tühja.  1Kr 15,10
Jumal, anna, et me poleks iseendi silmis suured. Anna, et 
Sinu arm oleks meile kalleim aare ja kannaks meis head vilja.

19. Esmaspäev Issand kinnitab seda, kelle tee on tema 
meele järgi. Kui ta langeb, ei kuku ta maha, sest Issand 
toetab ta kätt.  Ps 37,23–24
Selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes 
meid on armastanud.  Rm 8,37
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Jumal, ära lase meil iialgi unustada, et Sina tead ette kõiki 
meie samme, nii õigeid kui ka vääraid. Me täname Sind, et 
oled sellele vaatamata kutsunud meid oma jüngreiks. Anna, 
et Sinu tahe oleks meie ülim seadus.
Jh 10,1–10; Kl 3,18–4,1

20. Teisipäev Jumal ütles Noale: Mina, vaata, teen lepin-
gu teiega ja teie järglastega pärast teid, ja iga elava hin-
gega, kes teie juures on, et veeuputus ei tule enam maad 
rikkuma.  1Ms 9,9–10.11
Kui te vaid ei lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast 
lootusest, mida te olete kuulnud ja mida on kuulutatud 
kogu loodule taeva all.  Kl 1,23
Jumal, me täname Sind armulepingute eest, mis Sa oled sõl-
minud kord Noa ja tema järeltulijatega ning viimaks Kristuse 
läbi meie kõigiga. Tänu Sulle, et oled tõotanud omalt poolt le-
pingut täita. Anna, et me ehitaksime sellele üles kogu oma elu.
Mt 9,35–10,1(2–4)5–7; Kl 4,2–6

21. Kolmapäev Vaata, ma olen sind proovinud viletsuse 
ahjus.  Js 48,10
Õndsad olete teie, kui inimesed teid vihkavad ja kui nad 
teid endi keskelt välja lükkavad ja teid häbistavad ja 
teie nime põlu alla panevad Inimese Poja pärast! Olge 
rõõmsad sel päeval ja hüpake, sest vaata, teie palk on 
suur taevas.  Lk 6,22–23
Jumal, me täname Sind kõige eest, mida Sa oled meie heaks 
ette võtnud. Täname Sind iga paituse eest, aga täname ka 

kõigi valusate kogemuste eest. Anna, et usaldaksime endid 
Sinu vägeva käe alla ja otsiksime Sinu ligiolu igal elupäeval.
Jh 17,20–26; Kl 4,7–18

22. Neljapäev Kes tema poole vaatavad, säravad rõõ-
must ja nende palgeile ei tule kunagi häbi.  Ps 34,6
Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad 
palves.  Rm 12,12
Me täname Sind, Jumal, et Sa tahad meid täita rõõmuga. 
Anna, et hoiaksime pilgud Sinu Pojal Jeesusel, et oleksime 
tänulikud ja rõõmsad ka viletsuses.
Ef 4,(8–10)11–16; Tn 1,1–21

23. Reede Hoia ennast ja ole rahulik, ära karda ja su 
süda ärgu mingu araks.  Js 7,4
Valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks! 
 1Kr 16,13
Oh Jumal, anna meile püha kartust Sinu õige kohtu ees! Ära 
lase hirmul maiste vaenlaste ees saada võimust meie üle, 
vaid aita meil püsida rahulikud ja valvsad.
Mt 26,30–35; Tn 2,1–23

24. Laupäev Mina, Issand, olen õigusega sind kutsunud 
avama pimedate silmi, vabastama vange vangistusest, 
pimeduses istujaid vangikojast.  Js 42,6.7
Ja Jeesus ütles seisatades: “Kutsuge ta siia!” Ja nad kut-
susid pimedat: “Ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind!”
 Mk 10,49
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Jumal, me täname Sind hea Karjase eest, kes saab teha pi-
medad nägijaks ja vangid vabaks. Vabasta meid, Issand, 
patu pimedusest ja vangistusest ning aita meil olla Sinu val-
guse jagajad.
Jh 14,1–6; Tn 2,24–49

4. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (JUBILATE)
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möö-
dunud, vaata, uus on sündinud.  2Kr 5,17
Ap 17,22–34; 1Ms 1,1–4a.26–31; 2,1–4a; Ps 19
Jutlus: Jh 15,1–8

25. Pühapäev Sest see on Jumal, meie Jumal ikka ja iga-
vesti, tema juhatab meid.  Ps 48,15
Paulus kirjutab: ma olen veendunud selles, et see, kes 
teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse 
Jeesuse päeva.  Fl 1,6
Me täname Sind, Jumal, et oled alustanud meis oma head 
tööd. Anna meile andeks kogu meie tõrksus ja kangekael-
sus, mida Sa meis kohtad, ja juhata meid pärale Sinu suure 
armu abil.

26. Esmaspäev Aga on üks päev, see on Issanda teada, 
kui pole päeva ega ööd, vaid valgus on ka õhtuajal. 
 Sk 14,7
Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuu-
lutame teile: Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pi-
medust.  1Jh 1,5

Oh Jumal, ole meie ligi neil päevil, mil valitseb pimedus, 
külm ja pakane. Täida meid oma valguse ja soojusega, et 
jaksaksime järgida Sind kuni selle imelise päevani, mil pole 
enam vahet päeval ja ööl.
1Ms 1,6–8; Tn 3,1–30

27. Teisipäev Iisrael, sina oled mu sulane, ma valisin sinu 
ega põlanud sind.  Js 41,9
Kas Jumal on oma rahva ära tõuganud? Mitte sugugi! 
 Rm 11,1
Me täname Sind, Jumal, Sinu valikute eest kogu inimsoo 
ja Su püha rahva ajaloos. Täname Sind, et ka meie tohime 
kuuluda kutsutute hulka, ehk me küll seda kuidagi ei ole ära 
teeninud. Hoia meid ka täna Sinu ustavate seas.
1Ms 1,9–13; Tn 5,1–30

28. Kolmapäev Mina õpetasin Efraimi käima, võtsin nad 
oma kätele, aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin neid ter-
veks teha.  Ho 11,3
Meie Issanda pikka meelt arvake õndsuseks.  2Pt 3,15
Oh Jumal, me täname Sind pika meele eest, millega Sa meid 
oled enda poole tõmmanud. Anna, et peaksime kalliks iga 
sõna Sinu Pühakirjas ja juhinduksime neist oma usuteel.
1Ms 1,14–19; Tn 6,1–29

29. Neljapäev Mooses aga anus Issanda, oma Jumala ees 
ja ütles: “Issand, pöördu oma tulisest vihast ja kahetse 
kurja, mida sa kavatsed teha oma rahvale.”  2Ms 32,11.12
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Kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, 
Jeesus Kristus, kes on õige. 1Jh 2,1
Me täname Sind, Jumal, kõigi ustavate eestpalvetajate eest, 
keda Sa oma rahva õnnistuseks oled kutsunud. Tänu Sulle 
meie ülima eestkostja Jeesuse eest. Lase meil maitsta eest-
palvete vilju ja tee meidki viljakateks eestpalvetajateks.
1Ms 1,20–23; Tn 7,1–15

30. Reede Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti au-
järjel.  Js 9,6
Selle sõna on Jumal läkitanud Iisraeli lastele, kuuluta-
des evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse läbi, kes on 
kõikide Issand.  Ap 10,36
Jumal, me täname Sind, et oled meid võtnud vastu oma rii-
ki. Aita meil ustavalt täita Sinu riigi kodanike kõiki kohus-
tusi ja saada osa ka selle hüvedest.
1Ms 1,24–31; Tn 7,16–28

MAI

kuu loosung: Ava oma suu keeletu heaks, õiguse tegemi-
seks kõigile põlatuile!  Õp 31,8

1. Laupäev Sest vaest ei unustata jäädavalt, viletsate loo-
tus ei hukku igaveseks.  Ps 9,19
Siis kojaisand ütles oma sulasele: Mine kohe välja linna 
tänavatele ja teedele ja too siia vaeseid ja küürakaid ja 
pimedaid ja jalutuid.  Lk 14,21
Issand, me usume, et Sina hoolid igast vaesest ja viletsast 
ning toetad neid nõnda, et nende lootus ei kustu. Aga anna 
meile tarkust ja hoiata meid, et me Sinu kannatlikkust kur-
jasti ei kasutaks või seda hoopis kõrvale ei heidaks.
1Ms 2,1–3; Tn 8,1–27

5. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (CANTATE)
Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. 
 Ps 98,1
Kl 3,12–17; Js 12,1–6; Ps 45
Jutlus: Mt 11,25–30

2. Pühapäev Mooses ütles: Võtke südamesse kõik need 
sõnad, mis ma täna teile kordan. Sest see ei ole tühine 
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sõna, vaid see on teie elu.  5Ms 32,46.47
Jeesus ütleb: Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim 
ja elu.  Jh 6,63
Igavene Jumal! Sa oled läbi aegade kuni tänaseni saatnud 
välja oma sõna kuulutajaid, et me Sinu lastena teeksime 
hoolsasti Su seaduse järgi. See ei ole ju tühine sõna, vaid 
Elu Sõna, mille kõrvale ei ole maailmal midagi panna. Kui-
gi vahel tunneme, et oleme väsinud ja enam ei jaksa, anna 
siiski jõudu palvetada, et Sina saadaksid oma väe ja rammu 
abil välja neid, kes suudavad Sinu õpetust edasi kanda.

2. mai – Ühinenud Piibliseltside palvepäev

3. Esmaspäev Issand oli mulle toeks. Ta tõi mu välja ava-
russe.  2Sm 22,19–20
Jeesus nägi meest, Matteus nimi, tollihoone juures is-
tuvat, ja ütles talle: “Järgne mulle!” Ja Matteus tõusis 
ning järgnes talle.  Mt 9,9
Me kõik elame kurjast vaevatud maailmas ja meidki tabavad 
õnnetused. Kui me ise ei põgene Jumala armu eest, tuleb Ta 
meile appi, kannab meie õnnetuse koormat ja päästab meid. 
Andku Jumal meile tahet ja jõudu järgneda Talle, nagu seda 
tegi püha Matteus ja paljud enne meid!
2Ms 15,(1–11)19–21; Tn 9,1–19

3. mai 1728 – algas loosungite väljajagamine Herrnhutis

4. Teisipäev Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mul-
le; sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus.  Ps 138,3
Üks ja sama on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes 
teda appi hüüavad.  Rm 10,12
Meie elus on nii häid kui kurje päevi. Headel päevadel 
unustame me sageli Sind tänada, Issand. Meelde tuled Sa 
meile aga kurjadel päevadel. Sina oled siiski ustav kõigile 
ja kõikidel aegadel. Sa oled armuline ja rikas ning valmis 
päästma kõiki nende õnnetusest. Aita meil tõsta oma palve-
käed usus Sinu poole kõikidel päevadel.
1Sm 16,14–23; Tn 9,20–27

5. Kolmapäev Mina olen teinud maa, inimesed ja loo-
mad, kes maa peal on, oma suure rammu ja väljasiru-
tatud käsivarre abil, ja ma annan need sellele, kes minu 
silmis õige on.  Jr 27,5
Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa.  Mt 5,5
Vägede Jumal, Sinu loodud oleme kõik – mikroosakestest 
kuni kosmiliste tähesüsteemideni. Imetlusväärsed on Sinu 
tööd. Me täname Sind, et oled meile andnud kõik, mida 
eluks tarvis läheb, nii ihulikult kui vaimulikult. Aita meil 
tasase ja tänuliku meelega Sinu annid vastu võtta, et pärida 
igavene kodu, mida Sa meile oled tõotanud.
Rm 15,14–21; Tn 10,1–21

6. Neljapäev Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad 
neile nende roa omal ajal; sina avad oma käe ja täidad 
kõik, mis elab, hea meelega.  Ps 145,15–16
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Ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, 
millega rõivastuda, sest elu on enam kui toidus ja ihu 
enam kui rõivas. Vaadake kaarnaid – nad ei külva ega 
lõika, neil ei ole varakambrit ega aita, ning Jumal toidab 
neid. Kui palju enamat väärt olete teie lindudest! 
 Lk 12,22–24
Issand! Anna Sina ise meile silmad, mis tõepoolest ootaksid 
Sind, et võiksime heal meelel vastu võtta kõike seda, mida 
Sa meile pakud. Kui see on nii, siis oled Sa valmis avama 
oma käe ja täitma kõik, mis elab, hea meelega. Anna meile 
vaid tänulikku meelt seda Sinult oodata.
1Kr 14,6–9.15–19; Tn 12,1–13

7. Reede Sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu 
päeva!  Ps 25,5
Me teame, et ta meid kuuleb.  1Jh 5,15
Maailm pakub meile oma tõdesid; mõned neist on tõesed, 
paljud aga mitte. Issand, Sina oled tõotanud: mina olen tee, 
tõde ja elu! Õpeta mind kogu päeva käima Sinu tõe teel.
Ilm 5,6–14; Õp 25,11–28

8. Laupäev Tõuse meile appi ja lunasta meid oma heldu-
se pärast!  Ps 44,27
Ennäe, Jumala riik on seespidi teie sees!  Lk 17,21
Issand, juhi meie tähelepanu sellele, et Sinu riik ei ole mitte 
lihtsalt siin või seal, vaid nii lähedal kui olla saab – meie 
sees! Sina oled valmis meid lunastama oma helduse pärast.
Jh 6,(60–62)63–69; Õp 26,1–17

6. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (ROGATE)
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet 
ega ole mult ära võtnud oma heldust!  Ps 66,20
1Tm 2,1–6a; 2Ms 32,7–14; Ps 1
Jutlus: Jh 16,23b–28

9. Pühapäev Varjupaigaks on iidne Jumal.  5Ms 33,27
Tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kar-
davad.  Lk 1,50
Me elame maailmas, kus patt ja kiusatused meid igal sam-
mul varitsevad. Meil ei oleks pääsu, kui Sinu igavesed kä-
sivarred meid neist välja ei kisuks. Julgusta meid, et me 
paanilist hirmu ei tunneks, vaid Sind Su armu ja tegude eest 
austaksime ja Sinu päästet ootaksime.

9. mai – Misjoniohvri nädal

10. Esmaspäev Issanda kartus on tunnetuse algus.  Õp 1,7
Kristuses peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded.  Kl 2,3
Kõigeväeline Jumal, Sinust algab tarkus, millega Sa val-
mistasid meid ja kogu ümbritseva kauni maailma. Sa oled 
loodusseaduste ja ühiskondlike seoste kaudu õpetanud 
meid seda imelist maailma tunnetama. Kahjuks oleme oma 
meeletuses Sinu tarkuse ära põlanud ning meie ahnuse tõt-
tu muutub Sinu loodu üha kõlbmatumaks. Issand, aita ja 
kinnita meid, liida armastuses kokku, et tunnetaksime ära 
Kristuse, kelles peituvad kõik tarkuse ja taipamise aarded.
Mk 1,32–39; Õp 27,1–7
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11. Teisipäev Vaata, Issanda, su Jumala päralt on taevas 
ja taevaste taevas, maa ja kõik, mis seal on.  5Ms 10,14
Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere 
ja vete allikad!  Ilm 14,7
Igavene Jumal, imelised on Sinu tööd ja teod! Anna meile sil-
mi seda kõike näha ja selles peituvat tarkust tunnetada. Ning 
oma madalust mõistes üksnes Sind kummardada ja ülistada!
Lk 18,1–8; Õp 28,12–28

12. Kolmapäev Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati 
Kõigeväelise varju all viibib, see ütleb Issandale: Sina 
oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, 
kelle peale ma loodan!  Ps 91,1–2
Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me 
midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb 
meid.  1Jh 5,14
Milline julgustus – elada Kõigekõrgema kaitse all! Milline 
kindlustunne – Sina, Issand, ei tagane oma tõotustest, ei reeda 
ega peta iial kedagi. Ära siis tõuka mind välja, kui ma mure 
ja ahastuse palves Sinu varju alla kipun. Kui kõik mu ümber 
laostub ja kaob, siis ole Sina mu kindel mäelinnus ja pääste.
Mk 9,14–29; Õp 29,1–18

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

13. Neljapäev Ma kogun äraaetuid; ma teen nad ülista-
tuiks ja kuulsaiks kõigis maades, kus nad on pidanud 
häbenema.  Sf 3,19
Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud: “Issand, 
kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi?” Tema aga 
ütles neile: “Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa 
on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pü-
halt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu 
tunnistajad.”  Ap 1,6–8
Maailm on täis ülekohut ja ebaõiglust, kuid aegade hämaru-
sest jõuab meieni Issanda tõotus: ma teen lõpu kõigile rõhu-
jaile, ma aitan kõiki hädalisi ja viletsaid! Sageli on rõhujaks 
ka meie enese isekus, mis meid enda alla surub. Seepärast 
palume Sinult, Issand, Püha Vaimu väge. Täida meid oma 
armu rikkusega, nii et oleksime Sinu tunnistajad kõikjal, 
kus viibime.

14. Reede Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse, 
tema kuningriik valitseb kõiki.  Ps 103,19
Halleluuja! Sest Issand, meie Jumal, Kõigeväeline, on 
hakanud valitsema kuningana! Rõõmustagem ja hõisa-
kem ja andkem talle au.  Ilm 19,6–7
Taeva ja maa Jumal! Sina valitsed kõikjal kogu loodu üle. 
Tänu Sulle, et Sinu valitsus ei ole mitte hirmu-, vaid on ar-
muvalitsus. Seda ka siis, kui Sa kõneled suurvee kohina ja 
piksemürinaga. Ka selles hääles kostab Sinu armastuse hüüd: 
armastuse Jumal on kuningas, hõisakem ja andkem Talle au!
Jh 18,33–38; Õp 30,1–19
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15. Laupäev Hea on oodata kannatlikult Issanda päästet. 
 Nl 3,26
Issand aga suunaku teie südamed Jumala armastuse ja 
Kristuse kannatlikkuse poole!  2Ts 3,5
Oma elus satume igasugustesse olukordadesse, ka neisse, 
mis meile ei meeldi. Aga me teame, et Sina oled kõikide 
olukordade kontrollija ja päästad need, kes Sinult abi palu-
vad. Anna meile siis kannatlikku meelt oodata Sinu päästet 
nii siinses elus kui ka igavikku astudes!
Ilm 4,1–11; Õp 31,1–9

7. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (EXAUDI)
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõm-
ban kõik enese juurde.  Jh 12,32
Ef 3,14–21; Jr 31,31–34; Ps 27
Jutlus: Jh 15,26–16,4

16. Pühapäev Meie päevade mõõt on seitsekümmend 
aastat ja kui keegi on tugev, kaheksakümmend aastat, 
ja parimal puhul on need ometi vaev ja häda. Jah, see 
möödub kähku ja me lendame ära.  Ps 90,10
Aga meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, 
kes meid on armastanud ja on meile andnud igavese 
troosti ja hea lootuse armuannina, trööstigu teie süda-
meid ja kinnitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas! 
 2Ts 2,16–17
Sina, igaviku Jumal, oled inimesele seadnud ajaliku elu pii-
rid. Aita meil mõista, et aeg on tõesti üürike. Aita, et me ei 

täidaks oma elu tühja-tähjaga, vaid hea sõna ja hea teoga 
Sind ja oma ligimest teenides!

16. mai – Ülemaailmne palvenädal kristlaste ühtsuse eest 
(oikumeeniline palvenädal)

17. Esmaspäev Issand oli Joosepiga ja mis ta tegi, Issand 
laskis korda minna.  1Ms 39,23
Paulus kirjutab: Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Ju-
mal laskis kasvada.  1Kr 3,6
Inimesel ja Jumalal on igas tegevuses oma osa. Kui kevadel 
maad harime ja seemet külvame, siis tuleb seda teha palve-
ga, et Jumal vihma ja päikest annaks ning kasvada laseks, 
nii et seeme idaneks ja sügisel saaki annaks. Issand, anna 
siis taipamist, et teeksime neid tegusid, mis on Sinu meele 
järele! Ning et meie tegudes sünniks Sinu tahtmine ja Sinu 
Vaimu vili võrsuks igaveseks eluks.
Hs 11,14–20; Ap 1,1–14

18. Teisipäev Tema on mälestuse seadnud oma imetegu-
dele. Halastaja ja armuline on Issand.  Ps 111,4
Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva 
ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil 
silmad ja nad tundsid ta ära.  Lk 24,30–31
Nii nagu jüngrid omal ajal, ei tunne meiegi vahel Sind 
ära, kuigi Sa käid meie kõrval. Sa oled imelise mälestu-
sena seadnud ja jätnud meile püha armulaua. Issand, ava 
meiegi silmad, kui me Sinu ihu ja verd vastu võtame, et 
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tunneksime seal ära Sinu armurikkuse.
1Jh 4,1–6; Ap 1,15–26

19. Kolmapäev Laulge Issandale uus laul, sest ta on tei-
nud imetegusid.  Ps 98,1
Laulge kogu südamest tänulikult Jumalale!  Kl 3,16
Jumal, me täname Sind kõige tarkuse ja annete eest, mida 
Sa kellelegi kinkinud oled! Kingi meile ka tahet jagada osa-
dust Sinuga ja üksteisega kõige selle kaudu, mis kellelgi on.
Js 32,11–18; Ap 2,1–13

20. Neljapäev Tõuske üles ja kiitke Issandat, oma Ju-
malat, igavesest ajast igavesti, ja õnnistage tema aulist 
nime, mis on ülem kui kõik kiitus ja ülistus!  Ne 9,5
Laulge omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule. 
 Ef 5,19
Sa oled imeline, Issand, maa ja taeva Looja! Ärata meis igal 
ajal tänulaule, et peaksime meeles Sinu heategusid. Aita 
meil olla tänulik ka raskuste keskel.
Ap 1,12–26; Ap 2,14–21

21. Reede Oh Issand, olgu nüüd su kõrv tähelepanelik 
ja su silmad lahti kuulma oma sulase palvet, mida ma 
nüüd sinu ees palvetan päevad ja ööd.  Ne 1,6
Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. 
 Jk 5,16
Issand, me kõik oleme pattu teinud ning teeme seda ikka ja 
jälle. Seetõttu ei saa me kiidelda oma tegudega, üksnes Sinu 

arm on see, mis kustutab meie patusüü. Aga me ei pea palve-
tama mitte ainult enese, vaid ka oma ligimese eest, pereliik-
mete, naabrite, sõprade, koguduse, maa ja rahva eest. Õpeta 
meid tegema eestpalveid kõigi eest, kes on meile kallid.
Ef 1,15–23; Ap 2,22–28

22. Laupäev Issand Jumal, sina oled Jumal ja sinu sõnad 
on tõde.  2Sm 7,28
Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski 
kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge 
ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja 
kaalutluste hindaja.  Hb 4,12
Maailmas on tõest palju arusaamu ja kõik need ei ole kau-
geltki valed. Kuid neil arusaamadel on omad puudused, 
kuna nad kehtivad vaid piiratud tingimustes. Me palume, et 
Sinu tõde, millel pole piire, oleks meiegi südame meelsuse 
ja kaalu hindaja.
Jh 16,5–15; Ap 2,29–36

1. NELIPÜHA
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb 
vägede Issand.  Sk 4,6b
Ap 2,1–21; 4Ms 1,11–12.14–17.24–25;
Jutlus: Jh 14,23–27

23. Pühapäev Ma õnnistasin Kõigekõrgemat, kiitsin ja 
ülistasin teda, kes elab igavesti, kelle valitsus on igavene 
valitsus ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve.  Tn 4,31
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Seda Vaimu on Jumal meie peale rikkalikult välja va-
lanud Jeesuse Kristuse, meie Õnnistegija läbi, et meie, 
tema armu läbi õigeks saanud, saaksime igavese elu pä-
rijaiks lootuse järgi.  Tt 3,6–7
Igavene Jumal, Sinu sõna läbi on loodud kogu maailm ning 
Sinu on valitsus ja kuningriik, mis püsib igavesti. Aita meil 
mõista, et kõik maine on ajutine ja mööduv, ning koguda 
aardeid taevasesse varaaita. Aita oma Vaimu ja väega, et 
oleksime igavese elu pärijad lootuse kaudu, mille Sina oled 
meisse istutanud.

2. NELIPÜHA
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb 
vägede Issand.  Sk 4,6b
1Kr 12,4–11; 1Ms 11,1–9
Jutlus: Mt 16,13–19

24. Esmaspäev Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja 
nõua seda taga!  Ps 34,15
Jumal on teid kutsunud elama rahus.  1Kr 7,15
Issand, aita meid, kes tahame olla Sinu sõna järgijad, hoidu-
da kurjast, otsida, nõuda ja kuulutada rahusõnumit hukatuse 
suunas tormavale maailmale. Sina oled tõotanud anda oma 
rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine. Sina ei anna seda 
nii, nagu maailm annab. Oma rahu pakkudes Sa julgustad, 
et meie süda ei ehmuks ega läheks araks.

25. Teisipäev Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja 
rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad.  Ps 86,5
Ja sündis, kui Jeesus oli ühes paigas palvetamas, et kohe, 
kui ta oli lõpetanud, ütles üks ta jüngreid talle: Issand, 
õpeta meid palvetama.  Lk 11,1
Issand, aita meil mõista Sinu helduse rikkust kõigile, kes 
Sind appi hüüavad. Õpeta meid paluma andeksandmist Sinu 
käest. Anna ennast leida, kui me hädas, mures ja kannatuses 
Sind ja Su päästet otsime.
1Kr 14,1–5.27–40; Ap 3,1–10

26. Kolmapäev Ma mõistsin, et kõik, mis Jumal teeb, on 
igavene; midagi ei ole sellele lisada ega sellest ära võtta. 
 Kg 3,14
Jumal ei võta tagasi oma armuande ja kutsumist. 
 Rm 11,29
Kõik see, mida Sina, Jumal, oled teinud, on lõpmata täiuslik 
ja igavene. Sa annad inimesele tarkuse seda tundma õppi-
da ning Sind Sinu tegude eest austada, kiita ja tänada. Iga 
loomispäeva õhtul andsid Sa oma tööle hinnanguks: see on 
väga hea! Me täname Sind, et Sa ühtki oma tegu ei kahetse 
ning tahad oma kutsumist ja armuande meile ka edaspidi 
jagada.
Ef 1,11–14; Ap 3,11–16

27. Neljapäev Kaaleb ütles Joosuale: Mu vennad, kes olid 
käinud koos minuga, tegid rahva südame araks, kuna 
mina käisin täiesti Issanda, oma Jumala järel.  Jos 14,8
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Pea kinni, mis sul on, et ükski sinu pärga ei võtaks! Kes 
võidab, selle teen ma sambaks oma Jumala templis. 
 Ilm 3,11–12
Issand, suured ja aulised on Sinu tõotused. Aita meil neid 
oma silma ees hoida, et me Sinu teelt vasakule ega pare-
male ei kalduks ja seeläbi hukatuse kuristikku ei langeks. 
Aita meid kinni pidada sellest, mis on Sinu käest, et ükski 
meie võidupärga ei võtaks. Tee meidki usu läbi sambaks 
oma templis!
2Kr 3,2–8(9); Ap 3,17–26

28. Reede Tema toob mind valgusesse, ma saan näha 
tema õiglust.  Mi 7,9
Hananias läks ja astus sisse sinna kotta ja, pannud oma 
käed Sauluse peale, ütles: “Saul, vend, Issand on mu lä-
kitanud – Jeesus, kes end sulle näitas teel, mida mööda 
sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis Püha Vaimu.” 
 Ap 9,17
Suur ja kõigeväeline Jumal! Sul oleks tuline õigus meie patus-
te inimeste peale viha kanda. Ometi Sa ei tee seda, sest Sinu 
armas Poeg on ristil meie eest karistuse kandnud. Meie osa on 
vaid paluda, et me Sinu headust kurjasti ära ei kasutaks. Kui 
tunneme, et oleme Sinu karistuse alla sattunud, siis õpeta meid 
mõistma: seegi on Su arm, mis juhatab õigele teele!
Gl 3,1–5; Ap 4,1–12

29. Laupäev Nagu me oleme kuulnud, nõnda me näeme 
seda vägede Issanda linnas, oma Jumala linnas. Jumal 

lasku teda kindlasti püsida igavesti.  Ps 48,9
Issandas ehitatakse teidki ühes üles Jumala eluasemeks 
Vaimus.  Ef 2,22
Jumal, Sinu käes on kogu vägi ja võimus ehitada ja maha kis-
kuda. Sa õpetad, kasvatad ja ehitad meidki igaüht Vaimus oma 
igaveseks eluasemeks. Aita, et oleksime nagu savi pottsepa 
käes, mis ei tõrgu, kui meister selle kauniks esemeks loob.
Ap 18,1–11; Ap 4,13–22

KOLMAINUPÜHA (TRINITATIS)
Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim 
neist on armastus.  2Kr 13,13
Rm 11,(32)33–36; Js 6,1–13; Ps 29
Jutlus: Jh 3,1–8(9–15)

30. Pühapäev Issand, sina oled mind rõõmsaks teinud oma 
tegudega, ma hõiskan sinu kätetööde pärast.  Ps 92,5
Apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse üles-
tõusmist, ja suur arm oli nende kõikide peal.  Ap 4,33
Issand! Kõik Sinu teod nii maa peal kui taevas ülistavad 
Sinu suurust ja vägevust. Kui me seda märgata oskame, siis 
võime koos laulikuga rõõmustada ja hõisata Sinu kätetööde 
üle. Eriline tänu olgu Sulle aga Sinu Poja kannatuste, risti-
surma ja ülestõusmise eest, mille läbi suur arm ja halastus 
meiegi peale on tulnud.

31. Esmaspäev Nõnda ütleb Issand: Pange tähele õigust 
ja olge õiglased, sest mu pääste on ligidal ja mu õiglus 
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ilmumas!  Js 56,1
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on pääste-
päev!  2Kr 6,2
Issand, Sinu pääste on igal päeval ligidal neile, kes teevad 
õigust ja on õiglased. Sina kutsud meid iga päev, Sinu silmis 
on kõik meie päevad päästepäevad. Seepärast elagem tead-
mises, et just nüüd, praegusel hetkel, on ülisoodus aeg, just 
täna on päästepäev!
2Ms 3,13–20; Ap 4,23–31

JUUNI

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

1. Teisipäev Kui te kõigest südamest tahate pöörduda Is-
sanda poole, siis kõrvaldage oma keskelt võõrad juma-
lad.  1Sm 7,3
Ükski sulane ei või teenida kahte isandat, ikka on nii, 
et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht 
ja põlgab teist. Te ei saa orjata Jumalat ja mammonat. 
 Lk 16,13
Issand, Sina tead, et ka meie päevil on palju ahvatlevaid 
ebajumalaid. Aita meid, et suudaksime ustavaks jääda üks-
nes Sulle!
Js 43,8–13; Ap 4,32–37

2. Kolmapäev Pöörake kõrv ja tulge mu juurde, kuulake 
mind, siis on teil edu!  Js 55,3
Jeesus ütleb: Igaüks, kes tuleb minu juurde ja kuuleb 
mu sõnu ning teeb nende järgi – ma näitan teile, kelle 
sarnane ta on. Ta on inimese sarnane, kes maja ehitades 
kaevas ja süvendas ja rajas selle aluse kaljule. 
 Lk 6,47–48
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Issand, ümberringi on nii palju igasuguseid hääli, mis meie 
kõrvu kostavad. Sageli on müra nii suur, et me ei suuda selle 
kõige keskel enam orienteeruda. Palume Sind, ava meie vai-
mu kõrvad, et võiksime Sinu sõnu kuulda ja oma elu selle 
kohaselt seada!
Ap 17,(16)22–34; Ap 5,1–16

3. Neljapäev Jeruusalemma ümber on mäed ja Issand on 
oma rahva ümber nüüd ja igavesti.  Ps 125,2
Aga rahu Issand ise andku teile rahu alati ja igal viisil. 
Issand olgu teie kõikidega!  2Ts 3,16
Issand, nii nagu ümber Jeruusalemma on mäed, nõnda ümb-
ritse Sina oma rahuga meid eest ja tagant, vasakult ja pare-
malt, ülalt ja alt.
Ef 4,1–7; Ap 5,17–33

4. Reede Issand ütleb: Te olete mulle preestrite kuning-
riigiks ja pühaks rahvaks.  2Ms 19,6
Tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist 
olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses. 
 Ef 1,4
Issand Jumal, Taevane Isa, täname Sind, et Sa oled meidki 
kutsunud oma kuningriigi lasteks! Aita meid, et me ei häbis-
taks oma eluga Sinu püha nime, vaid osutaksime armastust 
neile, kelle keskel me elame.
2Pt 1,16–21; Ap 5,34–42

5. Laupäev Issand vaatas nende kitsikusele, ja kui ta 
kuulis nende halisemist, siis ta meenutas oma lepingut 
nendega.  Ps 106,44–45
Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades 
meeles oma halastust, nõnda nagu ta on rääkinud meie 
vanematele, Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.  
 Lk 1,54–55
Halastaja igavene Jumal, vaata ka meie peale me kitsikuses. 
Oleme sageli elanud teisiti, kui õpetab Sinu sõna. Palume, 
et Sa halastaksid meie ja meie järglaste peale.
Jh 14,7–14; Ap 6,1–7

1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, 
kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu.  
 Lk 10,16a
1Jh 4,(13–16a)16b–21; Jr 23,16–29; Ps 3
Jutlus: Lk 16,19–31

6. Pühapäev Kes annavad rahu nõu, võivad rõõmu tunda. 
 Õp 12,20
Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala las-
teks.  Mt 5,9
Püha Kõigeväeline Jumal, meie ümber on nii palju kurjust 
ja sageli peame enesele tunnistama, et see püüab ka meisse 
tungida. Aita meid, et võiksime kurjale vastu seista ja olla 
rahunõudjad.
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7. Esmaspäev Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest 
ma loodan sinu peale!  Ps 143,8
Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus 
ning läks tühja paika ja palvetas seal.  Mk 1,35
Taevane Isa, aita meid palvetada igal ajal, nii hommikul 
vara kui ka hilisel tunnil enne voodisse minekut; aga ka 
enne oma argitööle asumist. Olgu Sinu Poeg Jeesus Kristus 
selles meile eeskujuks.
Ap 4,(1–3)8–21; Ap 6,8–15

8. Teisipäev Issand ütleb: Ma panen su ülemuseks rahu 
ning su sundijaks õiguse.  Js 60,17
Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja 
rahu ja rõõm Pühas Vaimus.  Rm 14,17
Taevane Isa, täname Sind, et Sa oled meile andnud seda, 
mida süüa ja mida juua. Sa oled kinkinud veel palju muudki 
eluks vajalikku. Aita meid, et me nende Sinu andide tar-
bimise juures ei unustaks, mis on meie peamine ülesanne 
– olla Sinu rahu nõudjad.
2Kr 1,23–2,4; Ap 7,1–29

9. Kolmapäev Targad on põlanud Issanda sõna – mis tar-
kust võib neil olla?  Jr 8,9
Seepärast tuleb meil palju hoolsamini panna tähele 
seda, mida me oleme kuulnud, et meid kõrvale ei uhu-
taks.  Hb 2,1
Püha Jumal, tänases maailmas on inimestel palju teadmisi, 
mida nimetatakse tarkuseks. Need, kes põlgavad Sinu sõna, 

jäävad aga häbisse. Tõeline tarkus on Sinu kartus. Varusta 
meid selle tarkusega!
Hs 3,22–27; Ap 7,30–53

10. Neljapäev Ma nõuan sind kõigest oma südamest, ära 
saada mind kõrvale oma käskudest!  Ps 119,10
See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske, 
ja tema käsud ei ole rasked.  1Jh 5,3
Püha kõigeväeline Jumal, Sina tead, kas meie oleme Sind 
kogu südamest taga nõudnud või on hingevaenlane saanud 
meid ahvatleda tühiste asjade järele. Aita meil neid kiusa-
tusi ära võita!
Jh 21,15–19; Ap 7,54–8,3

11. Reede Issand on meie kohtumõistja, Issand on meie 
käsuandja, Issand on meie kuningas, tema päästab 
meid.  Js 33,22
Jeesus küsis jüngritelt: Aga teie, kelle teie ütlete minu 
olevat? Peetrus kostis: Jumala Messias.  Lk 9,20
Issand, Sina küsid täna ka meie käest: kelle me ütleme Sinu 
olevat? Sina oled meile tee, mille kaudu on võimalik pääse-
da Taevase Isa koju!
Jr 20,7–11; Ap 8,4–25

12. Laupäev Uhkus on enne langust ja kõrkus enne ko-
mistust.  Õp 16,18
Miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese sil-
mas aga ei märka?  Lk 6,41
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Issand, hoia meid uhkuse eest, mis tuleb nii kergesti, ning 
aita meil näha oma puudusi, mida me sageli tähelegi ei pane.
Jn 1,1–16; Ap 8,26–40

2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja 
koormatud, ja mina annan teile hingamise!  Mt 11,28
Ef 2,(11–16)17–22; Js 55,1–5; Ps 13
Jutlus: Lk 14,(15)16–24

13. Pühapäev Ma tahan laulda Issandale, et ta mulle on 
head teinud.  Ps 13,6
Kui kellelgi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu; kui kel-
legi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiituslaule.  Jk 5,13
Issand, Sina oled meile õpetanud, et kui keegi lööb sulle 
vastu üht kõrva, siis keera ette ka teine. Sa tead, kui raske 
on kannatada kurja ja et kergem on ise vastu lüüa. Anna siis 
meile palvemeelsust, et suudaksime kurja ära võita heaga.

14. Esmaspäev Issand on hea neile, kes teda ootavad, hin-
gele, kes teda otsib.  Nl 3,25
Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. 
 Hb 10,35
Issand, Sina oled olnud hea isegi nende vastu, kes pole taht-
nud Sinust kuuldagi. Seepärast on meil julgus tulla Sinu ette 
oma palvetega, et Sa meid selles elus hoiaksid ja viiksid 
kord igavesse õndsusse.
Õp 9,1–10; Ap 9,1–9

15. Teisipäev Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõr-
vale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust.  
 Ps 66,20
Jääge kindlasti palvesse ja valvake palves tänuga.  Kl 4,2
Issand, tänu Sulle, et tohime oma palvetega Sinu ette tulla 
nii rõõmus kui ka mures. Tänu Sulle, et oled tõotanud meie 
palveid kuulda. Aita meid, et me iial ei väsiks palvetamast.
2Ms 2,11–15(16–22)23–25; Ap 9,10–19a

16. Kolmapäev Vaata, ma olen su süü sinult ära võtnud 
ja ma riietan sind uute riietega.  Sk 3,4
Armust te olete õndsaks saanud.  Ef 2,5
Püha Jumal, tänu Sulle, et Sa oled oma Poja Jeesuse Kristu-
se surma läbi meid lunastanud patust ja surma väest. Tänu 
Sulle selle mõõtmatu armu eest! Aita mind, et ma kiusatus-
tesse ei langeks,vaid hoiaksin oma südame puhtana.
Jh 4,5–14(15–18); Ap 9,19b–31

17. Neljapäev Issand avab sulle oma rikkaliku varaaida, 
taeva, andes su maale vihma õigel ajal ja õnnistades kõi-
ki su kätetöid.  5Ms 28,12
Te olete maitsnud, et Issand on helde.  1Pt 2,3
Issand, tänu Sulle igapäevase leiva eest! Ja õnnistuse eest, 
millega Sa oled meie argipäeva, meie töid ja tegemisi õn-
nistanud. Aita, et märkaksime abivajajaid enda kõrval ning 
toetaksime ja aitaksime neid, kes vajavad meie abi.
Mt 15,29–39; Ap 9,32–43
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17. juuni 1722 – Herrnhuti asula ehitustööde algus

18. Reede Anna meile abi kitsikuses, sest tühine on ini-
meste abi!  Ps 60,13
Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest 
hoiab.  2Ts 3,3
Mu Jumal, tulen oma kitsikuses Sinu ette ja loodan Sinu 
tõotuse peale: hüüa mind appi ahastuse päeval, siis ma tõm-
ban su sellest välja. Issand, kuule mu palvet ja anna rahu 
mu hinge.
Jh 6,37–40(41–46); Ap 10,1–23

19. Laupäev Häda neile, kes kavatsevad nurjatust, sest 
nende käes on võim.  Mi 2,1
Aga Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles: “Te teate, 
et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suu-
red meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ei tohi olla teie 
seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu 
teie teenija.”  Mt 20,25–26
Armas Jeesus, tänu ja kiitus Sulle, et tohin uut päeva alus-
tada koos Sinuga. Juhata mu päevateekonda nõnda, et ma 
võiksin teha head oma kaasteelistele ja tuua au Sinu nimele.
Jn 2,1–11; Ap 10,24–48

3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.  Lk 19,10
1Tm 1,12–17; Hs 18,1–4.21.24.30–32; Ps 12
Jutlus: Lk 15,1–3.11b–32

20. Pühapäev Otsige Issandat, kui ta on leitav, hüüdke 
teda, kui ta on ligidal.  Js 55,6
Jeesuses Kristuses elab kogu jumalik täius ihulikult. 
 Kl 2,9
Issand, mu hing igatseb Sinu lähedust. Kuule mind, kui ma 
Su poole palvetan, puuduta mind, et ma võiksin tunda osa-
dust Sinuga. Sündigu ka tänasel päeval Sinu tahtmine mu 
teekonnal. Olgu Sinu õnnistus mu toimetamiste üle.

21. Esmaspäev Te ammutate rõõmuga vett päästealli-
kaist.  Js 12,3
Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koorma-
tud, ja mina annan teile hingamise.  Mt 11,28
Armas Jeesus, tänu Sulle, et Sa kutsud enese juurde. Tänu 
Sulle, et tohime oma murede ja koormatega Sinu ette tulla 
ja eluvett juues oma hingele rahu leida. Anna mulle kustu-
matut janu eluvee järele, et ma ikka ja jälle ruttaksin allikale 
– Sinu juurde, Issand.
Lk 7,36–50; Ap 11,1–18

22. Teisipäev Inimese elupäevad on nagu rohi: ta õitseb 
nõnda nagu õieke väljal; kui tuul temast üle käib, ei ole 
teda ja tema ase ei tunne teda enam. Aga Issanda heldus 
on igavesest igavesti.  Ps 103,15–16.17
Jeesuse Kristuse läbi me oleme ka usus saanud ligipääsu 
sellele armule, milles me nüüd oleme, ja kiitleme Jumala 
au lootusest.  Rm 5,2
Issand, Sinu käes on kõik meie ajad. Sina tead meie maise 
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teekonna pikkust. Lõpmata suur tänu Sulle, et Sa pole meid 
jätnud ängistusse tuleviku pärast, vaid annad meile lootuse. 
Lootuse jõuda kord Sinu juurde igavesse kirkusesse.
Km 10,6–16; Ap 11,19–30

23. Kolmapäev Nõnda ma tahan sind tänada oma eluaja; 
sinu nimel ma tõstan üles oma pihud.  Ps 63,5
Rõõmuga tänage Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa 
saama pühade pärandist valguse riigis.  Kl 1,11–12
Mu Jumal, tänu ja kiitus tõusku mu huulilt ja südame süga-
vusest Sinu poole! Sa oled oma Poja Jeesuse Kristuse läbi 
andnud meile lapseõigused Sinu kuningriigis ja Temas val-
mistanud meile tee, mis toob meid Sinu juurde.
Mi 7,7–9.18–20; Ap 12,1–25

RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV – JAANIPÄEV
Ristija Johannese tunnistus: “Tema peab kasvama, aga mina 
pean kahanema.”  Jh 3,30
Ap 19,1–7; Js 40,1–8
Jutlus: Lk 1,57–67(68–75)76–80

24. Neljapäev Mooses ütles: Issand, kui ma nüüd olen 
armu leidnud sinu silmis, siis käigu Issand meie keskel. 
 2Ms 34,9
Sakarias ütles: Sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõr-
gema prohvetiks, sest sa lähed Issanda eel temale teed 
valmistama, et anda tema rahvale pääste tunnetus nen-
de pattude andeksandmises.  Lk 1,76–77

Issand, Sina tunned inimesi, iga üksikut meist. Sa näed meie 
tegusid ja tead meie sõnu ning mõttedki pole salajas Sinu 
eest. Sa näed ja tead, kui palju me eksime ja teeme pattu 
Sinu palge ees. Ometi me palume, anna meile andeks ja ha-
lasta me peale, sest üksnes Sinus on pattude andeksandmi-
ne. Tänu Issand, et võime Su ette tulla ja loota Sinu armule.

25. Reede Jumala tõde on kilp ja kaitsevall.  Ps 91,4
Jeesus ütleb: Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti 
minu jüngrid ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid. 
 Jh 8,31–32
Püha Jumal, täname Sind, et meil on Piibel ja me võime 
uurida Su sõna. Anna meile janu Sinu sõna järele, et me 
seda ikka ja jälle loeksime ja südamesse talletaksime. Palun 
anna meile mõista oma tahtmist, et tunneksime ära tõe ja 
käiksime sellel teel.
Mt 10,26–33; Ap 13,13–25

26. Laupäev Hõiska ja rõkata rõõmust, Siioni elanik, sest 
Iisraeli Püha on teie keskel suur!  Js 12,6
Kogu jüngrite hulk hakkas rõõmustades valju häälega 
Jumalat kiitma kõigi vägevate tegude pärast, mida nad 
olid näinud, ning ütlesid: Õnnistatud olgu, kes tuleb, ku-
ningas Issanda nimel! Rahu taevas ja kirkus kõrgustes! 
 Lk 19,37–38
Kallis Jeesus, Sinu arm ja heldus, millega Sa meid igapäe-
vaselt ümbritsed, on suurem kui suudame tajuda. Sa oled 
lunastanud meie patud ja avanud tee igavesse ellu. See usk 
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ja lootus täidab südame ülevoolava rõõmu ja tänuga Sinu 
vastu. Ole kiidetud ja austatud, meie Issand ja Õnnistegija!
Jh 1,19–28; Ap 13,26–43

4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. 
 Gl 6,2
Rm 14,10–13; 1Ms 50,15–21; Ps 5
Jutlus: Lk 6,36–42

27. Pühapäev Meie Issand on suur ja vägev rammult; 
tema mõistus on määratu.  Ps 147,5
Jumala käes on kõik võimalik.  Mk 10,27
Püha Jumal, Sinul on vägi ja võimus üle universumi. Kui 
Sina suled ukse, ei suuda keegi avada, ja kui Sina avad, ei 
suuda keegi sulgeda. Sinule olgu ülistus ja kiitus ning tänu, 
et tohime loota Sinu juhtimisele ja kaitsele oma elus.

28. Esmaspäev Nad on mu eraomand sel päeval, mille ma 
valmistan. Ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees 
on armuline oma pojale, kes teda teenib.  Ml 3,17
Tema on meid ette määranud lapseõiguse osalisteks 
Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise hea-
meelt mööda.  Ef 1,5
Tänu Sulle, Püha Jumal, et Sinu Poja Jeesuse Kristuse lu-
nastustöö läbi võime kuuluda Sinu, meie Taevase Isa pere-
konda ja olla Su armu all hoitud igal päeval.
Gl 6,1–5; Ap 13,44–52

29. Teisipäev Jumal ei taha võtta hinge, vaid mõtleb 
kindlasti, et äratõugatu ei oleks temast ära tõugatud. 
 2Sm 14,14
Variserid ja nende kirjatundjad nurisesid tema jüngrite 
vastu: Miks te sööte ja joote koos tölnerite ja patustega? 
Jeesus vastas neile: Ei vaja arsti terved, vaid haiged. 
 Lk 5,30–31
Armas Jeesus, tuhat tänu Sulle südamest, et Sa oled tulnud 
otsima neid, kes ise enam teed ei leia ega oska või suuda 
seda ka otsida.Tänu Sulle, et oled tulnud otsima kadunuid 
ja üles tõstma rusutuid. Sa annad lootuse neile, kelle lootus 
on kustumas. Tänu Sulle, et nii rõõmus kui ka mures võime 
tulla Sinu ette ja uskuda, et Sina kuuled meie sõnatuidki 
palveid.
2Kr 2,5–11; Ap 14,1–20a

30. Kolmapäev Kes usub meie kuulutust ja kellele on il-
mutatud Issanda käsivars?  Js 53,1
Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, mil-
lele sa oled kutsutud.  1Tm 6,12
Issand, aita meid võidelda head usuvõitlust ja olla Sinu tun-
nistajad, nii et võiksime mõnegi juhtida teele, mis viib Sinu 
juurde.
Mk 11,(20.21)22–26; Ap 14,20b–28
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JUULI 

kuu loosung: Jumal küll ei ole kaugel ühestki meist, sest 
tema sees meie elame ja liigume ja oleme.  Ap 17,27–28

1. Neljapäev Mina olen Issand, su Jumal, Egiptusemaalt 
alates; sa ei tohi tunda minu kõrval muud jumalat ja ei 
ole muud päästjat kui mina.  Ho 13,4
Sellest, et ta meile on andnud osa oma Vaimust, me tun-
neme, et me jääme temasse ja tema meisse. Ja me oleme 
näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja maailma 
Õnnistegijaks.  1Jh 4,13–14
Kes on Jumala poeg Jeesus Kristus minu jaoks? Kui ma Te-
masse jään ja Tema minusse, siis saan õndsaks, sest ta on 
minu Õnnistegija. Kas Ta on ka sinu Õnnistegija, kes sind 
juba täna ja igavesti õndsaks, õnnelikuks teeb?
1Kr 12,19–26; Ap 15,1–12

2. Reede Vaata, rahvad on otsekui tilk ämbris ja neid 
peetakse kübemeks kaalukaussidel.  Js 40,15
Jumal asub nende juurde elama ning nemad saavad 
tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Ju-
malaks.  Ilm 21,3

See igatsetav Jumalaga koosolemise aeg saab alguse juba 
siin, kui annad Talle võimaluse tulla ja saada sinu Jumalaks. 
Kokkusaamiseks on vaja ainult sinu otsust. Jumal on ju val-
mis ja Temal on kokkuliitmiseks väge.
Fl 2,1–5; Ap 15,13–35

3. Laupäev Me ülistame sind, Jumal, me ülistame sind, 
sest su nimi on ligi.  Ps 75,2
Jumal küll ei ole kaugel ühestki meist.  Ap 17,27
Uskmatule Toomale andis Jeesus võimaluse käega katsuda 
ja ütles talle, et õndsad on, kes ei näe ja siiski usuvad. Olgu 
nüüd sinu palveks: Armas Issand Jeesus, aita mul uskuda 
Su lähedalolekut ja õppida Sind selle eest tänama. Kui sa 
siiralt nii palud, siis saab sinus hakata kasvama piiritu usal-
dus Tema vastu.
Jn 4,1–11; Ap 15,36–16,5

5. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mit-
te teist enestest; see on Jumala and.  Ef 2,8
1Kr 1,18–25; 1Ms 12,1–4a; Ps 7
Jutlus: Lk 5,1–11

4. Pühapäev Ma tulen Issanda Jumala vägitegudega, ma 
tunnistan üksnes sinu õiglust.  Ps 71,16
Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud 
headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me 
käiksime nendes.  Ef 2,10
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On väga oluline käia teed, mille Jumal on meile valmista-
nud. Kui sa ei tea, kuidas, siis palu juhatust Jumalalt. Ära 
kahtle, usu, siis näitab Ta sulle õige teeotsa kätte. See, kes 
jõuetult kurdab, ei näe hästi.

5. Esmaspäev Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata 
suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema 
nime asjata suhu võtab.  2Ms 20,7
Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi.  Lk 11,2
Issand, Su nimi on püha, õpeta mind Su nimega õigesti üm-
ber käima. Sinu nime väärikalt pruukides saab teisigi õpeta-
da õigesti palvetama.
Gl 1,13–24; Ap 16,6–15

6. Teisipäev Taotlege selle linna heaolu ja paluge selleks 
Issandat; sest selle hea põli on teie hea põli.  Jr 29,7
Teie olete maa sool.  Mt 5,13
Sool aitab hoida riknemise eest. Selles maailmas on ristiini-
meste ülesanne teha kõik, et ühiskond allakäigus hukka ei 
läheks. Meile on pandud vastutus palvetada ning koos Kris-
tusega elades näidata teed teistmoodi elamisvõimalusele.
Rm 9,14–23(24–26); Ap 16,16–22

6. juuli 1415 – Jan Hus suri märtrina Konstanzis

7. Kolmapäev Aita meid, meie pääste Jumal, oma nime 
auhiilguse pärast, ja tõmba meid välja ning tee lepitus 
meie pattude eest oma nime pärast!  Ps 79,9

Selles on armastus – ei, mitte selles, et meie oleme armasta-
nud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läki-
tanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.  1Jh 4,10
Ma usaldan Sind, mu armastuse Jumal, sest Sa armastad 
mindki. Palun Sind, anna mulle valmisolek kõik oma patud 
Sinu kätte anda. Aita mul olla otsustav, et midagi ei jääks 
Sulle üle andmata.
Hs 2,3–8a; Ap 16,23–40

8. Neljapäev Me mõtiskleme su heldusest, oh Jumal, ke-
set sinu templit.  Ps 48,10
Peetrus ja Johannes läksid pühakotta palvusele.  Ap 3,1
Seal, kus ma Sinuga kokku saan, on Su koda. Luba mul tulla 
Su kotta, Su juurde ükskõik millisel kellaajal, aga just siis, 
kui seda on vaja. Palun hoia minust eemal tühised mõtted 
ja aita mul seda erilist aega kasutada sinuga koosolemiseks.
Ap 15,4–12; Ap 17,1–15

9. Reede Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja 
rikas heldusest.  Ps 103,8
Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, 
headus, ustavus, tasadus, kasinus – selliste vastu ei ole 
käsk.  Gl 5,22–23
Armas pikameelne ja armuline Issand, ma palun, anna mulle 
osa Sinu Vaimu viljadest ja õpeta neid vastu võtma. Ainult 
siis, kui Sa seda mulle jagad, saan täita ülesande, milleks Sa 
oled mind siia elama pannud.
2Kr 12,1–10; Ap 17,16–34
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10. Laupäev Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema 
heldus kestab igavesti.  Ps 106,1
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Is-
sanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. 
 Kl 3,17
Ainult siis, kui kõike teed Jeesuse nimel, saab su tegemistel 
olla õnnistus. Nähes Jumala õnnistust oma elus nähtavale 
tulemas, saab sinus tärgata suur tänumeel. Siis ei saagi teisi-
ti, kui olla rõõmus Jeesuses.
Fl 3,12–16; Ap 18,1–22

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

11. Pühapäev Mu koda nimetatakse palvekojaks kõigile 
rahvastele.  Js 56,7
Ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega 
ümberlõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega 
vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus.  Kl 3,11
Igatseme väga seda aega, kui enam pole vahesid ristiinimes-
te vahel ja keegi ei kuulu eriliselt väljavalitute seltsi. On 
vaid üks kari, sest ka karjane on ju üks.

12. Esmaspäev Aabram ütles Lotile: Ärgu olgu riidu 
minu ja sinu vahel, minu karjaste ja sinu karjaste vahel. 
Meie, mehed, oleme ju vennad.  1Ms 13,8
Vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette.  Rm 12,10
Siin maailmas pole aastatuhandete jooksul midagi muutunud. 
Üksmeele ja kokkuhoidmise järele oli igatsus juba Aabrami 
ajal, ja tänagi igatseme ikka sedasama. Palugem siis, et Aab-
rami ja Pauluse soov võiks ometi täituda.
2Ms 14,15–22; Ap 18,23–19,7

13. Teisipäev Paljud ütlevad mu hingele: Ei ole temal 
päästet Jumalas. Aga sina, Issand, oled kilbiks mu ees, 
minu au, sa tõstad mu pea üles.  Ps 3,3–4
Maarja ütles: Sest mulle on suuri asju teinud Vägev, ja 
püha on tema nimi.  Lk 1,49
Kas tõesti peab õigus olema pessimistidel, kes arvavad, et 
Jumal ei saa kedagi aidata? Ehk on sinulgi midagi meelde 
tuletada? Palu, et Jeesus tuletaks meelde su elukogemustest 
seda, millele tagasi mõteldes saad üllatudes märgata, et sind 
on erilisel viisil hoitud ja aidatud. Äkitselt on põhjust rõõ-
mustada ja tänada.
Ap 2,32–40; Ap 19,8–22

14. Kolmapäev Issand on mind läkitanud viima rõõmu-
sõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, 
kuulutama vabastust vangidele.  Js 61,1
Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis sel-
les ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse.  Gl 5,1
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Ma ei arva, et sa oleksid ori. Aga ikkagi võib sind miski si-
duda, mille tõttu sa ei saa ütelda, et mitte miski sind ei häiri. 
Sellepärast ütleb Paulus, et alles Jeesus Kristus saab meid 
päris priiks teha. See aga tähendab enese andmist Kristuse 
abi meelevalda ja Tema meelevalda jäämist.
Ap 16,23–34; Ap 19,23–40

15. Neljapäev Issand ütles Moosesele: Ma olen kuulnud 
Iisraeli laste nurisemist. Räägi nendega ja ütle: Täna 
õhtul te sööte liha ja hommikul leiba kõhud täis. Siis te 
mõistate, et mina olen Issand, teie Jumal.  2Ms 16,11–12
Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täi-
tes saaksite kätte tõotuse.  Hb 10,36
Nuriseval Iisraeli rahval läks vaja kannatlikkust, sest alles 
õhtul ja järgmisel hommikul pidi toiduabi kohale jõudma. 
Aga meie palvete vastused võivad viibida kauemgi. Ootaja 
peab uskuma, et tema palvet on kuuldud, ja mõistma, et sel-
le palved saavad täidetud, kes Jumala tahet märkab ja elab 
koos oma Jumalaga.
Mt 18,1–6; Ap 20,1–16

16. Reede Issand, Sina oled mu pelgupaik, mu osa elava-
te maal.  Ps 142,6
Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik ela-
vad temale.  Lk 20,38
Elavate maa. Kas on olemas ka surnute maa? Elavate maa 
on seal, kus on Jumal. Sellepärast, kui tahad elada, on vaja-
lik iga päev käia koos Jumalaga ja elada Temale. Kas see on 

ka sinu otsus? Katsu end läbi.
1Kr 12,12–18; Ap 20,17–38

17. Laupäev Issand parandab need, kelle süda on mur-
tud, ja seob kinni nende valusad haavad.  Ps 147,3
Naised tulid varahommikul hauale. Ja üles vaadates nä-
gid nad, et kivi oli ära veeretatud; aga see oli väga suur. 
 Mk 16,2.4
Kui suured on sinu haavad? Ära ütle, et neid pole võima-
lik parandada. Jeesuse sõprade hingehaavad olid ütlemata 
valusad, aga Kristuse ülestõusmine surnuist parandas need 
ja on kahe tuhande aasta jooksul parandanud lõpmata palju 
murtud südameid ja ränkraskeid haavu.
Ilm 3,1–6; Ap 21,1–14

7. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pü-
hade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.  Ef 2,19
Ap 2,41–47; 2Ms 16,2–3.11–18; Ps 9
Jutlus: Jh 6,1–15

18. Pühapäev Sina, Issand Jumal, oled suur. Sest ükski 
pole sinu sarnane ega ole ka muud Jumalat kui sina, kõi-
ge selle põhjal, mida me oma kõrvaga oleme kuulnud. 
 2Sm 7,22
Johannes kirjutab: Tema pani oma parema käe mu pea-
le ja ütles: Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne ja 
Elav.  Ilm 1,17–18
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Ära karda, sinu Issand Jeesus Kristus on vägevam kui sur-
mavald. Kes siin elus Teda täielikult usaldab, see elab koos 
Temaga igavesti. Kas sa usud seda?

19. Esmaspäev Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks 
antud, kelle patt on kinni kaetud.  Ps 32,1
Jeesuses Kristuses on meil lunastus, pattude andekssaa-
mine.  Kl 1,14
Õnnis, see tähendab õnnelik oled sa siis, kui su üleastumi-
sed on andeks antud. Mitte miski ei saa sind takistada Kris-
tuse juurde minemast, kui sa selle otsuse eneses teed. Ära 
siis viivita, vaid tegutse.
Jh 6,47–56; Ap 21,15–26

20. Teisipäev Issand ütleb: Et ta minusse on kiindunud, 
siis ma päästan tema.  Ps 91,14
Armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus 
Jumala ees ja mida me iganes palume, seda me saame 
temalt.  1Jh 3,21–22
Apostel Johannes oli veendunud, et ta täidab Jumala käs-
ke ja elab Temale meelepäraselt. Meie ei pruugi selles väga 
veendunud olla, aga meil on võimalus paluda, et kiinduksi-
me Jumalasse. Kui sa natukegi usaldad, et su palveid kuul-
dakse, siis palu tõsise meelega ja sa hakkad märkama, et 
sinus toimub muutus.
Mt 22,1–14; Ap 21,27–40

21. Kolmapäev Ära põlga Issanda karistust ja ärgu olgu 
sulle vastumeelne tema noomimine.  Õp 3,11
Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeel-
ne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapoo-
letu, teeskluseta.  Jk 3,17
Noomimine sulle ei meeldi, aga loobu perutamisest, kan-
nata ära. Kui vaikseks jääd ja järele mõtled, siis ühel hetkel 
hakkad tänama ja leiad, et see polnudki asjata. Siis avaneb 
sulle tee hoopis teistsuguse elukvaliteedi poole. Ülevalt pä-
rit tarkus tuleb su juurde.
Ap 10,(21–23)24–36; Ap 22,1–21

22. Neljapäev Kui sa oled söönud ja su kõht on täis saa-
nud, siis hoia, et sa ei unusta Issandat.  5Ms 6,11–12
Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma 
venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema 
eest – kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? 
 1Jh 3,17
Kõik, mida iga päev tarvitad, ei ole siiski sinu oma, see on 
antud sulle kasutada. Sinult ootab su Jumal, et sa sellega 
heaperemehelikult ümber käid ega unusta neid, kelle käe-
ulatuses on vähem. Sind on armastatud ja sul on võimalus 
armastada.
1Kr 10,16.17; Ap 22,22–30

23. Reede Mu silmad jõuavad ette vahikordadest, et mõl-
gutada mõttes su ütlust.  Ps 119,148
Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes 
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nende üle oma südames.  Lk 2,19
Mis on sinu südames, mille üle sa mõtled? Kas sul on rõõm 
ööselgi meelde tuletada, kuidas su Jumal nii imepäraselt on 
sind siitsaadik hoidnud ja sinu ligi olnud? See meenutus 
muudab kõige pimedamagi öö valgeks.
Lk 22,14–20; Ap 23,1–11

24. Laupäev Joosep trööstis ning rahustas oma vendi. 
 1Ms 50,21
Ükski nurjatu sõna ärgu tulgu teie suust, vaid ainult 
seesugune, mis on hea tarvilikuks kasvatuseks, et see pa-
kuks mõnu kuulajaile.  Ef 4,29
Küll oli eriline hetk, kui Joosepi vennad, kes olid talle suurt 
ülekohut teinud, kuulsid, et Joosep ei olegi nende peale vi-
hane. Olgu ka sinu sõnades andeksandmist ja halastust, et 
need oleksid kuulajatele mõnusad kuulda.
Ilm 19,4–9; Ap 23,12–35

8. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Käige nagu valguse lapsed – valguse vili on ju igasuguses 
headuses ja õigluses ja tões.  Ef 5,8b.9
Ef 5,8b–14; Js 2,1–5; Ps 11
Jutlus: Mt 5,13–16

25. Pühapäev Mõistke õigust viletsale ja kehvale.  Ps 82,3
Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teo-
ga ja tõega.  1Jh 3,18
Ei, mina ei mõista kohut, kuid ometi on kergesti üle huulte 

tulemas halvustav otsus. Kõige raskem on jõuda armastami-
seni teoga ja tõega.

26. Esmaspäev Aamos ütles: Issand Jumal, anna ometi 
andeks! Kuidas küll Jaakob püsib, kui ta jääb nii väi-
keseks? Issand kahetses seda. See ei sünni, ütles Issand. 
 Am 7,2–3
Paulus kirjutab: Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, 
tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest. 
 1Tm 2,1
Täna on siin sulle üleskutse. Sind kutsutakse palvetama 
oma rahva eest. See pisike Eesti rahvas vajab eestpalvet, 
et alles jääda. Kas sa oled täna juba palvetanud, et see rah-
vas meelt parandaks? Ehk võiks sellest kasu tulla ka teistele 
rahvastele.
Mt 7,7–12; Ap 24,1–27

27. Teisipäev Nõnda ütleb Issand, su lunastaja, kes sind 
emaihus on valmistanud: Mina olen Issand, kes kõik 
teeb, kes üksinda võlvis taeva, laotas maa – kes oli koos 
minuga?  Js 44,24
Meie jaoks on ainult üks Jumal, Isa, kellest on kõik as-
jad, ja kellesse me suundume, ning üks Issand, Jeesus 
Kristus, kelle läbi on kõik, ja ka meie tema läbi.  1Kr 8,6
Looja on loomises andnud suuna, kuid Ta ei ole vägivald-
ne ja on inimesele jätnud võimaluse valida. Sellepärast 
küsin täna sinult: kuhu sa suundud? Kas Temasse, ainsasse 
Jumalasse või ...? Suuna valik oleneb sellest, mida pead 
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elus kõige tähtsamaks.
Lk 6,27–35; Ap 25,1–12

28. Kolmapäev Jumala käes on kõigi elavate hing ja iga 
lihase inimese vaim.  Ii 12,10
Sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme.  Ap 17,28
Kelle sugu sa oled, kust pärit? Oi, see on nii raske küsimus! 
Ometi tuleb inimesel teha valik. Tuleb endale aru anda, kel-
le käest on pärit iga elava olendi hing ja vaim, ka sinu oma. 
Sinna, kust sa pärit oled, peaksid tagasi pürgima.
Mt 5,33–37; Ap 25,13–27

29. Neljapäev Vaata, ma tulen teie juurde ja pöördun teie 
poole, ja teid haritakse ning külvatakse.  Hs 36,9
Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommi-
kul välja palkama töötegijaid oma viinamäele.  Mt 20,1
Taevariigi viinamäele on töölisi vaja. Samas peaksid tööli-
sed olema ka need, keda haritakse ja kellele külvatakse. See 
ongi Piibli arusaam, et peame olema hea põllumaa ja samal 
ajal töötegijad põllul. See on imehea, et meid ei ole kutsutud 
ainult hoolitsuse nautijateks, vaid meid valmistatakse ette 
tööks. Seda, mida oled kogenud, tuleb sul jagada.
1Kr 12,27–13,3; Ap 26,1–23

30. Reede Kes loodab Issanda peale, seda ümbritseb hel-
dus.  Ps 32,10

Lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja 
valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on 
antud.  Rm 5,5
Valu pole mitte ainult õelal, vaid väga sageli ka sellel, kes pole 
õel. Aga kes teine veel suudaks valu ära kannatada kui see, 
kes Jumala armastusele lootes püüab uskudes abi vastu võtta?
1Pt 3,8–17; Ap 26,24–32

31. Laupäev Tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see 
on tema, kes annab sulle jõu.  5Ms 8,18
Inimene ei või midagi võtta, kui see temale ei ole antud 
taevast.  Jh 3,27
Varandusega on suur probleem. See teeb inimesed edevaks 
– minu varandus, minu varandus! Jumalat saavad tänada 
need, kes meelde tuletavad, et see pole minu, vaid Tema 
oma, kes selle mulle kasutada andis.
Fl 2,12–18; Ap 27,1–12
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AUGUST 

kuu loosung: Pööra, Issand, oma kõrv ja kuule! Ava, Is-
sand, oma silmad ja vaata!  2Kn 19,16

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

1. Pühapäev Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest 
oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma 
väest.  5Ms 6,5
Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. 
 1Jh 4,19
Püha Jumal, täida meid oma armastuse väega. Üksnes Sinu 
abiga oskame ja suudame kinkida armastust puhtast südamest. 
Aita meid seda suurimat andi Sinule ja ligimesele jagada.

2. Esmaspäev Ärge kartke, püsige paigal, siis te näete Is-
sanda päästet, mille ta täna teile valmistab.  2Ms 14,13

Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest 
ustav on, kes seda on tõotanud.  Hb 10,23
Issand, hoia meid oma lootuses. Sinu lootus on ustav ja kan-
nab meid elu igal sammul. See lootus juhatab meid viimaks 
nägema Sinu päästet Su igaveses taevariigis. Luba, et Sinu 
lootuse kiired valgustaksid meie teed täna ning alati.
1Kn 3,16–28; Ap 27,13–44

3. Teisipäev Kiidetud olgu Jumal, kes läkitas oma ingli ja 
päästis oma sulased, kes lootsid tema peale.  Tn 3,28
Ja kui Peetrus jälle hakkas aru saama, lausus ta: Nüüd 
ma tean, et Issand on tõesti oma ingli läkitanud ja mu 
välja kiskunud Heroodese käest.  Ap 12,11
Kõigeväeline Jumal, julgusta meid alati uskuma Sinu kait-
set. Ära lase meid iial liigselt kohkuda. Aita meil tähele pan-
na Sinu taevase väe hoidmist ja õnnistust. Sina ise oled meie 
kõrval kõikidel elupäevadel ja kõikides oludes.
Ef 5,15–20; Ap 28,1–16

4. Kolmapäev Ma rõõmutsen su ütlusest nagu see, kes 
leiab palju saaki.  Ps 119,162
Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on iga-
vese elu sõnad.  Jh 6,68
Issand, toida meid külluslikult oma Sõnaga. Sinu kõnest 
leiame oma eluks rammu igal päeval. Sealt leiame päästet ja 
jõudu ka igaveseks eluks Sinu riigis.
1Kr 10,23–31; Ap 28,17–31
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5. Neljapäev Prohvet, kellel on olnud unenägu, jutustagu 
oma unenägu, aga kellel on minu sõna, kõnelgu mu sõna 
kui tõde! Mis on õlgedel tegemist puhta viljaga? ütleb 
Issand.  Jr 23,28
Paulus kirjutab: Mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud 
veenda tarkusega, vaid Vaimu ja väe osutamisega, et teie 
usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. 
 1Kr 2,4–5
Issand, kingi meile Sõna, mis meid jõuliselt kannaks. Kõne-
le meile nii, et kogeme Sinu Sõna puhast ja tulist tõde, aga 
ühtlasi ka selle Sõna halastavat ja päästvat väge. Aita, et me 
ei otsiks lunastust inimlikust tarkusest ja teadmisest, vaid 
Sinu Sõna elavast jõust.
1Kr 9,16–23; 2Kn 2,1–18

6. Reede Mina olen Kõigeväeline Jumal, käi minu palge 
ees ja ole vaga.  1Ms 17,1
Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid 
tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.  Mt 5,16
Issand, juhata meid käima Sinu palge kirkuses. Sina valgus-
tad meie sammu ja näitad meile õiget teed, Sa juhid meie te-
gusid, meie tööd ja teenimist. Kutsu meid oma valguse teele 
iga päev, et me oma elu ja teenimisega jagaksime valgust 
ligimesele ning kogu maailmale rõõmuks ja rahuks.
Jr 1,11–19; 2Kn 4,1–7

7. Laupäev Kes tahaks täna vabatahtlikult ka oma kätt 
Issanda heaks täita?  1Aj 29,5

Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördi-
nult või sunnitult.  2Kr 9,7
Issand, Sinu omast me võtame ja Sinu omast me anname. 
Sina ise lood meile annid, valmistad meile rikkused. Õn-
nista meie ande oma väe ja armuga, et me Sind ja ligimest 
nendega südamlikult, heameelselt ja rõõmsalt teeniksime.
Lk 12,42–48; 2Kn 5,1–19a

10. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema 
on valinud enesele pärisosaks.  Ps 33,12
Rm 9,1–8.14–16; 2Ms 19,1–6; Ps 30
Jutlus: Lk 19,41–48 või Mk 12,28–34

8. Pühapäev Issand, Sina vaigistad võõraste möllu.  Js 25,5
Maarja ütles: Ta on näidanud oma käsivarre kangust, ta 
on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. 
Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülenda-
nud alandlikke.  Lk 1,51–52
Issand, anna meile alati usku, et Sinu headus ja õiglus või-
dab ja valitseb. Hoia meid oma õnnistava väega tänasel 
päeval. Aita meil julges ja kannatlikus usus oodata igavest 
elu Sinu headuse ja õigluse kuningriigis, kus maine kõrkus 
muutub häbiks, kuid vaev asendub kirka auhiilgusega.

9. Esmaspäev Ja tema peal hingab Issanda Vaim, tarkuse 
ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise ja 
kartuse Vaim.  Js 11,2
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Ja nad ei suutnud Jeesust millestki tema kõnes tabada 
rahvahulga ees ja tema vastust imetledes jäid nad vait. 
 Lk 20,26
Jeesus Kristus, meie lootus! Sinu peal hingab Püha Vaim, 
Sinu sõnad on puhtad, täidetud tarkuse ja arukusega. Kingi 
meile jõudu usaldada end Sinu hoolde, kes Sa seisad oma 
õdede ja vendade eest. Sina teed meid oma halastuses õi-
geks, kõik vastupanijad ja süüdistajad peavad vaikima Sinu 
ja Su lunastatute ees.
Rm 11,1–12; 2Kn 6,8–23

10. Teisipäev Kas võiks Jumalale tarkust õpetada, tema-
le, kes taevalistelegi kohut mõistab?  Ii 21,22
Mõtelge ühesuguselt üksteise suhtes. Ärge nõudke kõr-
geid asju.  Rm 12,16
Aita meid meeles pidada, et Sa oled meid kõiki loonud oma 
näo järgi. Aita meil näha igas inimeses Sinu-näolist kaas-
last, kelle Sinu käed on valmistanud. Õpeta meid märkama 
ka seda, kuivõrd ligimesel on meiega sarnane nägu, ning 
otsima lähedust üksteisega.
Nl 1,1–11; 2Kn 16,1–16

11. Kolmapäev Olgu minu hing kallis Issanda silmis ja ta 
päästku mind igast hädast!  1Sm 26,24
Aga järgmisel ööl seisis Issand Pauluse juures ning üt-
les: Ole julge!  Ap 23,11
Issand, jää alati hoidma minu hinge oma armulises kaitses, 
et oleksin Sinu oma igavesti. Kui see on Sinu armuline tahe 

ja otsus, siis kingi mulle veel päevi siin ilmas, et saaksin 
enam jagada tunnistust Sinu kaitse kohta. Anna selleks tun-
nistustööks julgust ja arukust.
Jh 4,19–26; 2Kn 17,1–23

12. Neljapäev Ma olen rõõmus ja ilutsen sinus, ma laulan 
kiitust sinu nimele, Kõigekõrgem.  Ps 9,3
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse 
Isa, kes meid on õnnistanud kõige vaimuliku õnnistuse-
ga taevasis asjus Kristuses.  Ef 1,3
Armuline Isa, aita mul Sind ülistada Su helduse eest, mida 
olen leidnud Sinu kätelt. Sina oled mind päästnud oma tae-
variigi andide varal. Sina kosutad mind rikkalikult oma armu 
varadega. Võta vastu mu kiitus ja õnnista mind igavesti!
Rm 11,25–32; 2Kn 17,24–41

13. Reede Sest ma tean, et mu Lunastaja elab.  Ii 19,25
Jeesus palvetas: Isa, kirgasta oma nime!  Jh 12,28
Issand, kõik maine möödub ja meiegi elu siin kaob. Ometigi 
jääd Sa inimese juurde ka surmas, seal, kuhu ei ulatu enam 
ühegi teise käsi. Tulgu Sinu ülestõusmise kirkus minu üle 
surmavarju orus, kandku see mind vastu jäävale valgusele 
Sinu riigis.
Nl 5,1–22; 2Kn 18,1–12

13. august 1727 – vennastekoguduse vaimne sünd Herrnhu-
tis, ühine püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi kirikus
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14. Laupäev Mul seisid meeles, Issand, su seadused 
muistsest ajast ja ma sain troosti.  Ps 119,52
Elu on saanud avalikuks, ja me oleme näinud ja me tun-
nistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli Isa juures 
ja on saanud meile avalikuks.  1Jh 1,2
Issand, tänu Sulle Sinu elu anni eest ja iga üksiku päeva 
eest, mil võime näha päikesesära siin maailmas. Aita meid 
elada Sinus, et näeksime kord Su igavest auhiilgust Sinu 
kirkuse kuningriigis.
5Ms 4,27–35(36–40); 2Kn 18,13–37

11. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. 
 1Pt 5,5b
Ef 2,4–10; 2Sm 12,1–10.13–15a; Ps 17
Jutlus: Lk 18,9–14

15. Pühapäev Iiob vastas Issandale ja ütles: Vaata, ma 
olen selleks liiga tühine. Mida peaksin sulle vastama? 
Ma panen käe suu peale.  Ii 40,3–4
Paulus kirjutab: Mina ju olen apostlite seast kõige väik-
sem, see, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen 
taga kiusanud Jumala kogudust. Aga Jumala armust 
olen ma see, kes olen.  1Kr 15,9–10
Issand, tänu Sulle Su armu eest. Kingi seda armu meile ka 
tulevikus kogu selle suuruses, täiuses, rikkuses, külluses, 
tugevuses ja väes. Kandku Sinu arm meid elus, töös, tee-
nimises. Aita meil usaldada Sinu armu jõudu, et leiaksime 

hingele rammu ning mõistaksime, kui kallid oleme Sinu 
silmis.

16. Esmaspäev Mitte meile, Issand, mitte meile, vaid oma 
nimele anna au oma helduse pärast, oma ustavuse pä-
rast!  Ps 115,1
Paulus kirjutab: Sest selle armu tõttu, mis mulle on an-
tud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleole-
valt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõn-
da, et saaks arukaks.  Rm 12,3
Issand, anna meile tarkust mõista, et üksnes Sina oled kõrgeks 
kiidetav igavesti. Sinu heldus on mõõtmatu ja Sinu ustavus 
kindel. Kingi alandlikku meelt, et täidaksime oma ülesandeid 
Sinule toetudes, igaühele kohast usumõõtu mööda.
Mt 23,1–12; 2Kn 19,1–19

17. Teisipäev Ära kisu ilmaski mu suust ära tõesõna. 
 Ps 119,43
Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsi-
vad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad 
nende kõrvu, ja pööravad end eemale tõest ning pöör-
duvad müütide poole.  2Tm 4,3–4
Issand, aita meid austada Sinu sõna, Sinu tõde, Sinu õpetust. 
Aita meil seda järgida siira südamega ja kuulutada puhta 
kõnega, ning täida meid seejuures alati armastusega.
1Sm 17,38–51; 2Kn 19,20–37
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18. Kolmapäev Nõnda ütleb Issand: Ärgu kiidelgu tark 
oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, 
ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest, vaid kes kiitleb, kii-
delgu sellest, et ta on arukas ja tunneb mind.  Jr 9,22–23
Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma 
kasuks saaks, aga kaotaks iseenese või läheks hukka? 
 Lk 9,25
Issand, Sind tundmata pühendusin kaduva maailma tarkuse, 
vägevuse ja rikkuse otsimisele ning kiitlesin sellega. Tänan 
Sind, et Su arm pööras mu pilgu otsima ja leidma Sind. Täi-
da kogu mu elu Sinu tundmisega!
Jh 8,3–11; 2Kn 22,1–13

19. Neljapäev Ja Taavet ning kogu Iisrael laulsid ja män-
gisid kõigest väest Jumala ees kannelde, naablite, trum-
mide, simblite ja pasunatega.  1Aj 13,8
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõm-
sad! Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Is-
sand on ligidal!  Fl 4,4–5
Püha armuline Jumal, kingi oma taevast rõõmu meie sü-
dame sügavusse, et see kannaks meid nii päikeselistel kui 
pilvistel päevadel, nii rahus kui vaevas, nii helguses kui 
katsumustes. Luba meil tuua Sulle kiituslaule. Ole selleks 
meile armuline!
1Pt 5,1–5; 2Kn 22,14–23,3

20. Reede Jumalal on ju võimus aidata või panna komis-
tama.  2Aj 25,8

Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri 
ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala pare-
mal käel ja kes palub meie eest.  Rm 8,34
Püha Jumal, ole meile armuline ning ära lase meil lange-
da, kukkuda, isegi komistada mitte. Kutsu meid kannatli-
kult enda järele ja enda ligi, et oskaksime kinni hoida Sinu 
käest. Sinu Poja Jeesuse Kristuse surm ja ülestõusmine ai-
daku meil kindlalt seista ja sirgel sammul kuni lõpuni käia.
Lk 22,54–62; 2Kn 23,4–25

21. Laupäev Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui 
nad alles räägivad, olen mina kuulnud.  Js 65,24
Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kris-
tus on surnud meie eest, kui me alles patused olime. 
 Rm 5,8
Püha Jumal, tänu Sulle Sinu armu eest, millega Sa oled 
mind oodanud juba eel. Aita mul Sinu armu kõrgelt hinnata, 
kõrgelt väärtustada. Oota mind ikka eel oma armuga, alati 
enne iga mu sammu. Viimaks oodaku Su arm mind eel ka 
igavikus, et võiksin lootusrikkalt jätkata teed.
Js 26,1–6; 2Kn 23,26–37

21. august 1732 – esimeste misjonäride lähetamine Herrn-
hutist teistele mandritele
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12. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei 
kustuta ta ära.  Js 42,3a
Ap 9,1–20; Js 29,17–24; Ps 104
Jutlus: Mk 7,31–37

22. Pühapäev Ma käin teie keskel ja olen teie Jumal, ja 
teie peate olema mu rahvas.  3Ms 26,12
Meie osadus on osadus Isaga ja tema Poja Jeesuse Kris-
tusega. Ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik. 
 1Jh 1,3–4
Issand, nii julgustav on Sinu Sõna tõotus: Ma olen teie kes-
kel! Tee ka meid julgeks kuulutama seda, mida oleme Si-
nust oma elus näinud ja kuulnud. Tulgu sellest palju rõõmu 
ning juhtigu see üha uusi pääsenuid osadusse Sinuga, Jeesus 
Kristus!

23. Esmaspäev Issand ütleb: Ärge teotage minu püha 
nime.  3Ms 22,32
Nõnda nagu see, kes teid on kutsunud, on püha, saage ka 
ise pühaks kõigis eluviisides.  1Pt 1,15
Issand, jaga meile heldelt ja lakkamatult oma Püha Vaimu 
ning puhasta meid Tema läbi Sulle meelepäraselt pühaks. 
Anna meile rohkesti rõõmu sellest pühadusest ja kujunda 
nii kogu meie elu.
Mt 9,27–34; 2Kn 24,1–20

24. Teisipäev Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei 
lakka, ja tema kuningriik ei hukku.  Tn 7,14
Jumal on meid kiskunud välja pimeduse meelevallast ja 
asetanud oma armsa Poja kuningriiki.  Kl 1,13
Püha ja auline taevariigi kuningas, maa ja taeva valitseja! 
Võta vastu meie austus ja ülistus, et leiaksime Sinult armu 
elada Sinu riigi kodanikena ning tunda Sinu kaitset, valit-
sust ja hoolt nüüd ja igavesti.
Mk 3,1–10(11–12); 2Kn 25,1–21

25. Kolmapäev Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala 
näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. 
 1Ms 1,27
Issandas ei ole naine meheta ega mees naiseta. Sest nii 
nagu naine on mehest, nõnda on ka mees naise läbi, aga 
kõik on Jumalast.  1Kr 11,11–12
Issand, täna palume Sinult valgust, et oskaksime armastada 
ja austada kogu Sinu loodut. Kaitse meie perekondi. Kaitse 
abiellu seatud paare, kingi neile hoolivust, heldust ja üks-
meelt. Aita, et me ligimeses austaksime Sind, püha Looja.
Ap 9,31–35; 2Kn 25,22–30

26. Neljapäev Päästa oma rahvas ja õnnista oma pärisosa; 
hoia neid nagu karjane ja kanna neid igavesti!  Ps 28,9
Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, 
püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema auli-
si tegusid, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise 
valguse juurde.  1Pt 2,9

August August



– 124 – – 125 –

Issand, meie hea karjane, täname Sind südamest, et Sa oled 
meid valinud ja päästnud enda omandrahvaks. Täname 
Sind, et tohime kuuluda Sulle. Hoia meid oma valguses ja 
aita meil kuulutada Sinu kiidetavust kõikidele. Aita meil 
oma kuulutustöös koguda üha rohkem rahvast Sinu pääste 
juurde, Sinu pühasse omandisse.
Jk 5,13–16; Esr 1,1–11

27. Reede Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase 
targaks.  Ps 19,8
Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpeta-
miseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õi-
guses.  2Tm 3,16
Issand, täname Sind südamest Sinu püha Sõna eest, mida 
võime lugeda põlvest põlve, sajandist sajandisse. Valgus-
ta meid nii, et suudaksime Sinu Sõna mõista ja leida sealt 
muutumatut tõde. Kõnetagu Su Sõna meid iga päev elavalt 
ja värskelt, tarkuse- ja armurohkelt.
Mt 12,15–21; Esr 3,1–13

28. Laupäev Mina annan neile ühesuguse südame ja an-
nan nende sisse uue vaimu.  Hs 11,19
Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikide-
le, kes on eemal, keda iganes Jumal, meie Issand, enese 
juurde kutsub.  Ap 2,39
Armuline Jumal, me täname Sind Sinu elava Vaimu eest, 
millega Sa meid igal päeval pühitsed. Palume Sind, ela oma 
Vaimu läbi meie südameis, et meis elaks Sinu usu ja armas-

tuse vägi ning et me Sinu valguses näeksime käia oma teed, 
kuulata ligimest ja teenida oma kaaslast. Ole lambiks igal 
meie sammul!
Js 57,15–19; Esr 4,1–24

13. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu 
kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. 
 Mt 25,40b
1Jh 4,7–12; 1Ms 4,1–16a; Ps 28
Jutlus: Lk 10,25–37

29. Pühapäev Issand ütleb: Kui sa pöördud, siis ma lasen 
sind jälle seista mu palge ees.  Jr 15,19
Jeesus ütleb: Kui keegi armastab mind, küll ta peab 
minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja 
teeme eluaseme tema juurde.  Jh 14,23
Issand, paistku Su pale alati meie üle. Ole meile armuli-
ne, kutsu, suuna ja luba meil alati astuda Sinu ette avatud 
südamega, et oskaksime Sinu juhtimisel valida õige tee ja 
täita oma elu tõeliste rikkustega. Et järgiksime hoolsalt Sinu 
Sõna ning saaksime vastu võtta Sinu ustavat armastust kõi-
kidel oma elupäevadel.

30. Esmaspäev Häda neile, kes oma nõu Issanda eest sü-
gavale ära peidavad, kelle teod sünnivad pimedas ja kes 
ütlevad: “Kes meid näeb? Kes meid tunneb?”  Js 29,15
Aga kõik saab avalikuks, kui valgus seda paljastab. Ef 5,13
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Issand, päästa meid armulikult pimeduse seest, et pimedus 
ei eksitaks ega heidutaks, vaid et Sinu valgus näitaks meile 
õiget ja head teed, trööstiks, lohutaks, julgustaks ja rõõmus-
taks meid.
Mt 12,1–8; Esr 5,1–17

31. Teisipäev Sest nõnda ütleb Issand: Nii nagu ma tõin 
sellele rahvale kogu selle suure õnnetuse, nõnda ma toon 
neile kõik selle hea, mis ma neile olen tõotanud.  Jr 32,42
Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed, ja veel ei ole 
saanud avalikuks, kes me ükskord oleme.  1Jh 3,2
Issand, aita meil uskuda, et Sinu arm kannab meid igal het-
kel ja kõikides oludes, ka katsumustes, kohkumustes, kao-
tustes. Aita meil uskuda, et oleme juba nüüd Sinu lapsed ja 
Sinu sarnased. Kord saab Sinu igavene kuningriik kõigile 
avalikuks ja me tohime koos Sinuga kanda aulist palet!
Am 5,4–15; Esr 6,1–22

SEPTEMBER 

kuu loosung: Te külvate palju, aga saate pisut; sööte, aga 
kõht ei saa täis; joote, aga janu ei kao; riietute, aga ei saa 
sooja; ja kes teenib palgalisena, teenib katkisesse kukrusse.
 Hg 1,6

1. Kolmapäev Ma palvetan sinu poole, Issand, sulle mee-
lepärasel ajal, oh Jumal. Oma suurest heldusest vasta 
mulle, oma ustava abiga päästa mind!  Ps 69,14
Jeesus ütleb: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes 
palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel.  Jh 16,23
Tänan Sind Issand, et oled palvete kuulja. Sina tead, mis on 
meie jaoks parim, ja lased sellel sündida omal ajal ja viisil. 
Tänu ja kiitus Sulle, halastaja Isa!
5Ms 24,(10–13)17–22; Esr 7,1–28

2. Neljapäev Kes iganes kardab Issandat, seda ta õpetab 
teele, mis tuleb valida.  Ps 25,12
Paulus kirjutab: Ma palvetan, et teie armastus üha 
enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses koge-
mises.  Fl 1,9
Issand, sütita minus armastust. Armastust, mis muudab käsu 
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kergeks, armastust, mis asub kartuse asemele.
Ap 4,32–37; Hg 1,1–15

3. Reede Issanda heldus täidab maa.  Ps 33,5
Ärge muretsege oma hinge pärast.  Mt 6,25
Tänan Sind Issand, et Sa varustad meid kõige vajalikuga. 
Palun vaid rahu ja rõõmu, et ma ei muretseks asjade ja olu-
kordade pärast, mis minust ei sõltu.
Jk 2,5–13; Hg 2,1–9

4. Laupäev Ämmaemandad kartsid Jumalat ega teinud 
nõnda, nagu Egiptuse kuningas neid käskis, vaid jätsid 
poeglapsed elama.  2Ms 1,17
Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna. 
 Ap 5,29 
Selles langenud maailmas elades tuleb meil sageli valida 
Sinu tahtmise ja inimliku soovi vahel. Issand, anna meile 
tarkust mõista Sinu tahtmist ning julgust selle järgi elada.
Jd 1.2.20–25; Hg 2,10–23

14. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heate-
gu. Ps 103,2
Rm 8,(12–13)14–17; 1Ms28,10–19a(19b–22); Ps 119,137–144
Jutlus: Lk 17,11–19

5. Pühapäev Keela oma häält nutmast ja silmi pisaraid 
valamast, sest su teol on tasu, ütleb Issand.  Jr 31,16
Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravali-
tuile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd?  Lk 18,7
Issand, kingi meile usaldav süda, et me kõigis katsumusis 
loodaksime üksnes Sinule.

6. Esmaspäev Me oleme pattu teinud nagu meie esiisad, 
me oleme teinud paha ja olnud õelad.  Ps 106,6
Jeesus Kristus on loovutanud iseenda meie eest, et meid 
lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale päris-
rahvaks, innukaks headele tegudele.  Tt 2,14
Jeesus, ma tänan Sind, et Sa oled minu patud Kolgatale vii-
nud. Palun anna andeks üleastumised, mis mind koormavad 
ja Sinust kaugemale viivad. Issand, kasvata minus headust.
5Ms 26,1–11; Ne 1,1–11

7. Teisipäev Issand, su Jumal tunneb su rännakut selles 
suures kõrbes.  5Ms 2,7
Jeesus ütleb Peetrusele: Põrgu väravad ei saa mu kogu-
dusest võitu.  Mt 16,18
Me sünnime ja kasvame ja käime oma teed, aga kõik on 
Sinu kätes. Sina tead kõike, ka seda, millest meil aimugi ei 
ole. Rõõmsa südamega tahan Sind usaldada, Sina oled hea.
Gl 5,22–26; Ne 2,1–20

8. Kolmapäev Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen 
kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Js 42,1
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Ja kõik tunnustasid teda ja imestasid, et tema suust tu-
lid sellised armusõnad, ja ütlesid: Eks tema ole Joosepi 
poeg?  Lk 4,22
Tänan Sind, Issand, et elame ajal, mil Vana Testamendi 
prohveti kuulutus on tõeks saanud. Palun armu valitud rah-
vale, et Jeesuse kuulutus Naatsareti sünagoogis päästaks 
veel paljusid.
Fm 1–16(17–22); Ne 4,1–17

9. Neljapäev Olge tublid, kõik maa rahvas, ütleb Issand, 
ja tehke tööd, sest mina olen teiega.  Hg 2,4
Paulus kirjutab: Jumala kaastöölised oleme meie. 
 1Kr 3,9
Issand, ma tänan, et Sa oled mind kutsunud, et Sa oled mul-
le andnud talendid, millega Sind ja ligimest teenida. Palun 
elusta minus soov oma andeid kasutada.
1Aj 29,9–18; Ne 5,1–19

10. Reede Meie hing ootab Issandat, meie abi ja meie 
kilp on tema.  Ps 33,20
Me oleme päästetud lootuses.  Rm 8,24
“Minu hing nüüd Issandat ootab, nagu vahimees, kes oo-
tab hommikut”. Kas see on nii, nagu laulusalm ütleb? Kas 
ootame Teda igatsusega? Issand, täida meid elava usuga, et 
see, mida me ei näe, on tõeline ja ettekujuteldamatult parem 
sellest, milles me praegu elame.
Jh 13,31–35; Ne 6,1–7,3

11. Laupäev Issand käib teie ees, Iisraeli Jumal on teile 
järelväeks.  Js 52,12
Jeesus ütleb: Kui ma olen läinud ja teile aseme valmista-
nud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juur-
de, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.  Jh 14,3
Issand, Sina oled turvapaik igale inimesele, kes Sinu peale 
loodab. Kinnita meie usaldust Sinu vastu, et kiusatused ei 
viiks meid endaga kaasa. Palun õnnista meie teekäimist, et 
jõuaksime koju.
2Ts 2,13–17; Ne 8,1–18

15. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie 
eest.  1Pt 5,7
1Pt 5,5b–11; 1Ms 2,4b–9(10–14)15(18–25); Ps 119,145–152
Jutlus: Mt 6,25–34

12. Pühapäev Issand, Sina oled seda näinud, sest sina 
näed vaeva ja meelekibedust, et tasuda oma käega. 
 Ps 10,14
Haige lapse isa ütles Jeesusele: Kui sa midagi võid – tun-
ne meile kaasa ja aita meid!  Mk 9,22
Issand, ma tahan Sind usaldada headel ja rasketel aegadel. 
Sina oled minu abi ja tugi ja päästja, palun õnnista mind.

13. Esmaspäev Kastke, taevad, ülalt ja pilved, pange voo-
lama õiglus! Avanegu maa, et idaneks õnnistus ja ühtlasi 
võrsuks õiglus! Mina, Issand, olen selle loonud.  Js 45,8
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Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toi-
duseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse 
vilja.  2Kr 9,10
Isa, me ootame Sinu õnnistusi. Palun anna meile rahu ja pik-
ka meelt maailmas, kus kõik peab sündima nüüd ja kohe. 
Tänan, et Sina oled ustav ja hea.
Fl 4,8–14; Ne 10,1.29–40

14. Teisipäev Õnnis on see, kes hoolitseb kehva eest, Is-
sand päästab ta õnnetusepäeval.  Ps 41,2
Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. 
 Mt 5,7
Meie ümber on palju kannatavaid inimesi. Palun Sinu Vai-
mu puudutust, et näha ja olla toeks.
1Tm 6,(3–5)6–11a; Ne 12,27–43

15. Kolmapäev Sa jääd eemale vägivallast, sest sul ei ole 
midagi karta, ja hirmust, 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
Issand, me ootame Sind, me vajame Sind keset rahutut maa-
ilma. Palun täida meid oma Vaimuga – rahu ja rõõmuga.
Kg 4,(4–7)8–12; Ne 13,15–22

16. 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

Me elame Sinu armust. Kõik, mis me oleme ja mida oma-
me, tuleb Sinu käest, Issand. Tänan, et Sa varustad meid 
kõige vajaminevaga. Palun kingi mulle usaldav süda.
Lk 10,38–42; Hb 1,1–2,4

17. Reede Kiitke Issandat, kõik tema tööd kõigis tema 
valitsuse paigus! Kiida, mu hing, Issandat!  Ps 103,22
Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning 
istub lauda Jumala riigis.  Lk 13,29
Mida saab inimene Sulle anda? Tänuliku südame. Ka see 
on Sinu Vaimust, kui ütlen: Isa, ma armastan Sind. Tänu ja 
kiitus Sulle!
1Kr 7,17–24; Hb 2,5–18

18. Laupäev Issand lasku oma pale paista sinu peale ja 
olgu sulle armuline!  4Ms 6,25
Jeesus ütles taas jüngritele: Rahu olgu teile! Nõnda nagu 
minu Isa on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid. 
 Jh 20,21
Sinu õnnistusega tahan ma minna, kuhu Sa mind saadad. 
Issand, palun juhata mulle teed.
Mk 12,41–44; Hb 3,1–19

16. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi 
kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse.  2Tm 1,10b
2Tm 1,7–10; Nl 3,22–26.31–32; Ps 119,153–160
Jutlus: Jh 11,1(2)3.17–27(41–45)
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19. Pühapäev Hoidu meelepahast ja hülga viha, ära ärri-
tu; sellest tuleb vaid paha!  Ps 37,8
Ennäe kui väike tuli süütab suure metsa! Ka keel on tuli. 
 Jk 3,5–6
Issand, kingi meile Vaimu, kes toob mõistmist ja rahu ini-
meste keskele.

20. Esmaspäev Ei ma sure, vaid jään elama, ja jutustan 
Issanda tegusid.  Ps 118,17
Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. 
 Gl 2,20
Tänan Sind, Issand, et oled mind teinud oma Vaimu templiks. 
Kui oleme üks Sinuga, siis oleme seda nii elus kui surmas.
Rm 6,18–23; Hb 4,1–13

21. Teisipäev Kogu päeva me kiidame Jumalat ning ta-
hame su nime tänada igavesti.  Ps 44,9
Olge ikka rõõmsad! Palvetage lakkamata.  1Ts 5,16–17
Rõõmus süda on üks jumalalapse tunnusjoontest. Tänan 
Sind, et Sa oled mind vabastanud asjatust kartusest ja mu-
retsemisest. Jeesus, Sa oled mind lepitanud Isaga, mulle uue 
elu andnud. Tahan Sind kiita ja ülistada, kuniks on päev.
Js 38,9–20; Hb 4,14–5,10

22. Kolmapäev Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb 
teie Jumal.  Js 40,1
Ja Jeesus võttis rahvahulga vastu ning rääkis neile Jumala 
riigist ja parandas need, kel tervekstegemist vaja.  Lk 9,11

Halastaja ja Armuline, tulen Sinu ette raskuste ja muredega. 
Aita leida lahendusi: lepita, paranda, tervenda, rõõmusta, 
uuenda!
Ap 9,36–42; Hb 5,11–6,8

23. Neljapäev Te näete jälle vahet õige ja õela vahel, selle 
vahel, kes teenib Jumalat, ja selle vahel, kes teda ei teeni. 
 Ml 3,18
Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõika-
me, kui me enne ära ei nõrke.  Gl 6,9
Hea Isa taevas, kinnita meie usku, kui oleme olukordades, 
mis on üle meie mõistmise. Sina oled ustav ja hea.
Fl 1,19–26; Hb 6,9–20

24. Reede Õigete ootus on rõõm, aga õelate lootus huk-
kub.  Õp 10,28
Võtke eeskujuks neid, kes pärivad tõotused usu ja pika 
meele tõttu.  Hb 6,12
Taevane Isa, me täname Sind, et Sa oled läbi aegade tõstnud 
esile õdesid ja vendi, kes on täielikult pühendunud Sinu riigi 
tööle. Sa oled neid välja toonud rasketest olukordadest ja ja 
täitnud rõõmuga rasketelgi päevadel. Tee, et me nende mä-
lestust ikka kalliks peaksime ning õpiksime ustavate elust.
Ilm 2,8–11; Hb 7,1–10

25. Laupäev Ärge käige teiste jumalate järel neid teeni-
des ja kummardades, ja ärge pahandage mind oma kä-
tetööga.  Jr 25,6

September Septenber



– 136 – – 137 –

Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes 
taeva ja maa Issandana ei ela templites, mis on kätega 
tehtud, ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu 
oleks tal midagi vaja, – tema ise annab kõikidele elu ja 
õhu ja kõik.  Ap 17,24–25
Issand, Sina oled meie Jumal, üks ja ainuke, Aabrahami, Ii-
saki ja Jaakobi Jumal. Sina oled Alfa ja Omega, algus ja ots. 
Kaitse meid kõige kurja eest, puhasta meid patust ja hoia 
enese ligi, Issand, Kõigeväeline!
Rm 4,18–25; Hb 7,11–28

17. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk.  
 1Jh 5,4c
Rm 10,9–17(18); Js 49,1–6; Ps 25
Jutlus: Mt 15,21–28

26. Pühapäev Issand avab pimedate silmad.  Ps 146,8
Jumal valgustagu teie südame silmi, et te teaksite, mis 
lootus see on, milleks ta teid on kutsunud.  Ef 1,18
Tänan Sind, Taevane Isa, et Sa meid valgustad nägema näh-
tamatut ning usu ja lootusega toetuma Sinu tõotustele.

27. Esmaspäev Enne kui mind vaevati, eksisin ma eema-
le; aga nüüd ma hoian sinu ütlusi.  Ps 119,67
Kurvastus Jumala meele järgi saavutab meeleparandu-
se päästeks, mida ei kahetseta.  2Kr 7,10
Issand, hoia meid suurte raskuste eest, et me ei murduks Sind 

otsides. Ilmuta oma armu ahastuse päevadel ja kinnita usku.
Hb 11,17(8–10); Hb 8,1–13

28. Teisipäev Jumal ütleb: Oma palge higis pead sa leiba 
sööma, kuni sa jälle mullaks saad, sest sellest sa oled võe-
tud. Tõesti, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama. 
 1Ms 3,19
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliu-
mi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse.  2Tm 1,10
Tänan Issand, et Sa oled meid päästnud ja oma surmas mei-
le igavese elu andnud. Mitte meie tegude pärast, vaid oma 
halastuse pärast. Issand, õnnista Sõna kuulutamist!
Jk 1,1–6(7–11)12–13; Hb 9,1–15

MIHKLIPÄEV
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad. 
 Ps 34,8
Ilm 12,7–12; Jos 5,13–15; Hb 1,7.13–14
Jutlus: Lk 10,17–20

29. Kolmapäev Issand on mind läkitanud kuulutama Is-
sanda meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu 
päeva.  Js 61,1.2
Ingel ütles talle: Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud 
armu Jumala juures.  Lk 1,30
Issand, täida meid rõõmsa igatsusega Sinuga kohtumise jä-
rele. Võta ära kartus tundmatute olukordade ees ja kasvata 
usaldust Sinu headusesse.
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30. Neljapäev Kui sina, Issand, peaksid meeles kõik pa-
hateod, kes siis, Issand, püsiks?  Ps 130,3
See oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega 
ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud 
meisse lepitussõna.  2Kr 5,19
Halastaja Isa! Ma tänan Sind selle piiritu halastuse eest Jee-
suses Kristuses. Sa oled oma Poja andnud, et mina võiksin 
elada. Anna, Issand, et suudaksin seda lõpuni mõista.
1Ms 16,6b–14; Hb 10,1–18

OKTOOBER 

kuu loosung: Mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgu-
tada armastusele ja headele tegudele.  Hb 10,24

1. Reede Ma kogun nad maa viimastest äärtest; nende 
hulgas on ka pimedaid ja jalutuid, rasedaid ja sünnita-
jaid: suure hulgana tulevad nad siia tagasi.  Jr 31,8
Jeesus ütles: Üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus 
paljusid. Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsu-
tuile ütlema: Tulge, sest kõik on juba valmis! Lk 14,16–17
Issand, ma tänan Sind kutse eest olla külaliseks Sinu pühal 
mäel. Anna seda vaimuvara, mida Sul on südames oma las-
tele anda. Ja kui ma olen ka kõlbmatu ja vilets, siis tänan, et 
Sinu arm jõuab pimedate ja kurtidegi juurde, nii et me ei ole 
enam jalutud, vaid käijad, polegi enam halvatud, vaid oleme 
evangeeliumi edasiviijad.
2Ms 23,20–25(26.27); Hb 10,19–31

2. Laupäev Rõõmus süda teeb näo rõõmsaks, aga süda-
mevalus pekstakse vaim rusuks.  Õp 15,13
Paulus kirjutab Fileemonile: Mul oli palju rõõmu ja 
troosti sinu armastusest, sest pühade südamed on kosu-
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tatud sinu läbi, vend.  Fm 7
Tänan Sind evangeeliumi eest, mis on meie rõõm. Palun 
seda rõõmu oma näole ja sõnadesse, et anda see edasi ja teha 
Sinu nimele au. Võta minust murelik vaim, anna üha enam 
kaastundlikku vaimu. Ära võta minult heameelset Vaimu. 
Olgu Sinu evangeelium alati Sinu rahva rõõm!
Mt 18,10–14; Hb 10,32–39

18. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, 
armastagu ka oma venda.  1Jh 4,21
Rm 14,17–19; 2Ms 20,1–17; Ps 67
Jutlus: Mk 12,28–34

3. Pühapäev 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, selle-
le suurele linnale?  Jn 4,10–11
Issand on halastav ja armuline.  Jk 5,11
Issand, kardan tihti seda, mis tuleb, ja kardan seda enam, et 
ei tea tulevast kuigi palju. Palun Sinu käest kannatlikkust, 
et oleksin julge, olgu väljavaade siis rõõmus või murelik. 
Lase mul sallida ja taluda iga inimest ja olukorda ning kan-
natlikkuses oodata Sinu otsust. Lase mõelda inimesest, kes 
on eriarvamusel, et ükskord on temagi Sinu teenija ja küps 
vili Sinu aidas.

4. Esmaspäev Nad on pööranud mu poole kukla, aga mit-
te näo. Ent oma hädaajal nad ütlevad: Tõuse ja päästa 
meid!  Jr 2,27
Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. 
 Hb 11,1
Lase mind ikka tunda, et oled hea Isa taevas! Veena mind, et 
oled olnud minu abi lapsest saati, ja ära lase mul loota mille-
gi peale, mis pole ustav ja hea. Tee see veendumus tugevaks 
ja lase oma Pojal avada taevas ka minu jaoks!
Mt 6,1–4; Hb 11,1–7

5. Teisipäev Ma annan andeks nende süü ega tuleta enam 
meelde nende pattu.  Jr 31,34
Jeesusest tunnistavad kõik prohvetid, et igaüks, kes te-
masse usub, saab tema nime läbi pattude andeksandmise. 
 Ap 10,43
Jumal, too minu südamesse oma tõdede tundmine sellest-
samast Vaimust, kes muiste on rääkinud prohvetitega. Lase 
tarkusel ja pühal kartusel saada kokku minu mõtetes. Tee 
nõnda vaikseks mu meel, et kuuleksin ikka Sinu õpetust.
Mk 3,31–35; Hb 11,8–22

6. Kolmapäev Jumal on armuline ja halastaja, pika mee-
lega ja rikas heldusest, ja tema kahetseb kurja.  Jl 2,13
Sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste 
saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes meie 
eest on surnud.  1Ts 5,9–10
Anna, Jumal, andeks minu patt, sest patus olen elanud ja  
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kõike kurja olen oma mõttes heaks kiitnud. Pane minusse 
elama oma arm ja halastus, et saaksin väe ülalt, mis oleks 
vägevam kui minu maine elu, vägevam kui mu üleastumised!
Ül 8,4–7; Hb 11,23–31

7. Neljapäev Kinnita mu süda kartma sinu nime.  Ps 86,11
Ärge laske endid õigelt teelt eksitada igasugustel võõras-
tel õpetustel.  Hb 13,9
Taevane Isa, tee mind tugevaks tõe ja halastuse tundmises. 
Lase mul jätta vale lootus, kinnita mu mõtted ikka Sinu sur-
ma ja ülestõusmise külge. Lase mul lootusrikkalt kohelda 
ka valevaimudele lootjaid, sest Sina võid nemadki teha tõe 
kuulutajateks. Olen seda ikka võinud näha.
Gl 5,13–18; Hb 11,32–40

8. Reede Ma andsin neile oma määrused ja õpetasin neid 
tundma oma seadusi, mida inimene peab täitma, et ta 
nende varal võiks elada.  Hs 20,11
Mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, 
mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on voo-
ruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!  Fl 4,8
Tänan Sind Sinu seaduse, Sinu käsuõpetuse eest, see näitab 
mulle minu võimalusi, mu vigu ja taas minu võimalusi. See 
näitab, et olen patune ja Sina tõmbad mind oma armu poo-
le. Tänan vaimuvara eest, mis on pandud mu uksepiidale ja 
minu mõtetesse.
Rm (14,20b–15,1); Hb 12,1–17

9. Laupäev Sellepärast kartke nüüd Issandat ja teenige 
teda laitmatult ja ustavalt ja kõrvaldage jumalad, keda 
teie vanemad on teeninud, ja teenige Issandat.  Jos 24,14
Jeesus ütleb: Kes tahab mind teenida, peab järgnema 
mulle, ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. 
 Jh 12,26
Hea taevane Isa! Lase mul teenida ja kummardada Sind sel 
teel, mida Sinu Poja ristitee on ette näidanud. Lase Jeesuse 
surmal ja ülestõusmisel, osadusel Temaga olla teenäitaja. Ja 
kui ma kaldun kõrvale, siis juhi mind jälle oma armusülle.
Mt 5,17–24; Hb 12,18–29

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

10. Pühapäev Naaman ütles: Su sulane ei taha enam oh-
verdada põletus- ja tapaohvreid muile jumalaile kui ai-
nult Issandale.  2Kn 5,17
Paulus kirjutab: Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Ju-
mala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale 
elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie 
mõistlik jumalateenistus.  Rm 12,1
Tänan Sind, et oled mind läbi toonud igasugustest olukor-
dadest, lasknud mul mõelda kõikvõimalikke mõtteid ja lõ-
puks asetanud mind oma Poja armusülle, et ma tooksin Sul-
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le tänu- ja ustavuse ohvreid ning elaksin Sinu Poja seatud 
usuteel. Tänan, et olen otsekui Naaman sattunud teenima 
Sind, Iisraeli Jumalat! Tänan, et Sinu Poeg Jeesus Kristus 
on saanud mind kätte igavese elu tarvis.

11. Esmaspäev Leping, mille ma teen Iisraeli sooga pä-
rast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune: ma panen 
nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südames-
se; siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rah-
vaks.  Jr 31,33
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.  Lk 21,33
Issand, luba mu südamel olla kohaks, kuhu on pandud ela-
ma Sinu seadus ja Sinu leping. Tule ikka katsuma minu elu, 
too evangeelium sellesse, sest Sa näed, kuidas olen ikka ek-
sinud, Sinu lepingust ja seadusest kaugemale läinud. Näita, 
et Sinu evangeelium on igavene ja valitseb meie üle!
2Ms 15,22–27; Hb 13,1–8

12. Teisipäev Me ei heida oma anumisi su palge ette mitte 
oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast. 
 Tn 9,18
Jeesuse Kristuse sees on meil julge ligipääs usalduses 
usu kaudu Jumalale.  Ef 3,12
Halastaja Jumal, me oleme rikutud inimesed ja elame ri-
kutud rahva hulgas. Näeme enese ümber seda, mida oleme 
kurjasti teinud. Võta meie elu ja ümbrus oma halastavasse 
kätte ja paranda, mis on katki läinud.
Lk 5,12–16; Hb 13,9–14

13. Kolmapäev Issand hüüdis Saamueli. Ja tema vastas: 
“Siin ma olen!”  1Sm 3,4
Issand ütles Paulusele: Ära karda, vaid räägi, ja ära ole 
vait! Sest mina olen sinuga.  Ap 18,9–10
Issand, anna minu sõnadele just see valmisolek ja tasadus, 
mis on Sinu Pojas! Lase mind jätta mõnigi sõna ütlemata 
ja tee minu keelest tööriist, mis väsinut ja kurba üles aitab.
Lk 13,10–17; Hb 13,15–25

14. Neljapäev Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal, 
kelle lootus on Issanda peale.  Ps 146,5
Oma püsivusega kannatustes te päästate oma hinged. 
 Lk 21,19
Tänan, Jumal, et oled juba maises elus mulle avanud taeva! 
Tänan, et oled minu lootus, et võin oma tunded ja teadmise 
panna Sinu käidud roobastesse. Sina tahad mind teha veelgi 
õndsamaks, kui olen täna!
Mt 8,14–17; Lk 12,1–12

15. Reede Ära tee liiga oma ligimesele!  3Ms 19,13
Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda 
tehke neile!  Lk 6,31
Issand, anna, et mul võiks olla palju tähelepanu inimeste 
vastu, keda Sa oled saatnud minu käeulatusse. Nad on sinu 
sulased, saanud minu kaassulasteks. Lase mul olla nende-
le laua katjaks ja venna hoidjaks. Lase olla Kristuse heaks 
lõhnaks!
Jr 17,13–17; Lk 12,13–21
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16. Laupäev Issand! Me ootame sind ka su kohtumõist-
miste teel.  Js 26,8
Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje 
ees.  2Kr 5,10
Hea taevane Isa! Sinul on arvamus ja mõte selle kohta, mida 
ma olen teinud. Oled vaadanud oma lapse peale lootuses, 
samas ka kartusega, ning tahad öelda oma hea sõna paran-
damiseks ja noomimiseks. Võtan Sinu sõna vastu kui õigla-
se kohtuotsuse. Ma ei ole parem kui inimesed minu ümber.
Ap 14,8–18; Lk 12,22–34

20. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Tema on andnud sulle teada, inimene, mis hea on! Ja mida 
nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, ar-
mastaksid osadust ja käiksid hoolsasti ühes oma Jumalaga. 
 Mi 6,8
1Ts 4,1–8; 1Ms 8,18–22; Ps 62
Jutlus: Mk 10,2–9(10–16)

17. Pühapäev Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud 
nagu tall, keda viiakse tappa.  Js 53,7
Kristus ei sõimanud vastu, kui teda sõimati; ta kannatas 
ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõis-
tab kohut õiglaselt.  1Pt 2,23
Patuste Õnnistegija, olen tänumeeles Sinu ees! Sina oled jät-
nud meeldiva elu ja võtnud kõige viletsama saatuse, et meil 
võiks olla arm ja halastus. Sina oled vaikinud, selle asemel et 
karjuda, oled armastanud, selle asemel et valitseda.

18. Esmaspäev Jumal ütleb: Hüüa mind appi ahastuse 
päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad 
mulle au.  Ps 50,15
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt 
teie eest.  1Pt 5,7
Mu Jumal, tule mind päästma! Elus saadab meid surm ja ei 
ole kindlust tuleviku suhtes. Kuid Sina oled enne oma rahva 
suurest hädast välja aidanud, seepärast tahan minagi loota 
Sinu peale.
2Ts 3,6–13; Lk 12,35–48

19. Teisipäev Ometi ootab Issand, et teile armu anda. 
 Js 30,18
Kui poeg alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale 
ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. 
 Lk 15,20
Sinu kõrgus, Issand, on Sinu halastuses, ja oma suurust ei 
kasuta Sa muuks kui selleks, et olla väikese ja alandliku juu-
res. Tänan, et olen leidnud koha madala ja alandliku asupai-
gas, seal, kus on inimese loodud koht. Tänan, et Sina, kõrge, 
alandad ja ülendad.
Rm 13,1–7; Lk 12,49–53

20. Kolmapäev Issand ütles: Ma ei nea enam maad ini-
mese pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad 
ta lapsepõlvest peale.  1Ms 8,21
Jumala õndsakstegev arm on ilmunud kõigile inimestele 
ja kasvatab meid, et me hülgaksime jumalakartmatu elu 
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ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õieti ja 
jumalakartlikult praegusel maailmaajastul.  Tt 2,11–12
Tänan, Taevaisa, päikesepaiste eest minu üle! Tänan, et võin 
ilma ja õhu näost tunda, kui väga olen hoitud. Tänan igavese 
armu eest, et nii nagu puulatvadel on päikesekuld, on püha-
kodadel ja elumajadel Sinu Poja taevast alla laskunud arm.
Ef 5,25–32; Lk 12,54–59

21. Neljapäev Rutt ütles: Ära käi mulle peale, et ma sind 
maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu 
sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna 
jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal 
on minu Jumal.  Rt 1,16
Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei 
ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses 
Jeesuses.  Gl 3,28
Tänan Sind, Jumal, teekaaslaste eest! Lase mul käia igaühe-
ga küllalt pikk maa, et mul oleks aega armastust ja hooli-
mist edasi anda. Anna mulle aega, et võiksin teises inimeses 
näha Sind. Sa oled ligimese saatnud mu teele, et võiksid 
käia koos minuga.
1Kr 14,26–33; Lk 13,1–9

22. Reede Ja Issand juhatab sind alati ning toidab su 
hinge põuasel maal.  Js 58,11
Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda 
kirkusega Kristuses Jeesuses.  Fl 4,19
Taevane Isa, märkan ja mõtlen, kuidas olen alati olnud Sinu 

hoitud! Annad alati, mis vaja, annad ka seda toitu, mis toob 
igavese elu ja mida on hea evangeeliumina ligimesele edasi 
rääkida. Jäägu see imeline arm kestma, et miski meid sellest 
ei lahutaks.
Jh 18,28–32; Lk 13,10–17

23. Laupäev Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida 
Issandat, oma Jumalat.  5Ms 8,10
Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud 
– tehke seda Jumala austamiseks.  1Kr 10,31
Jumal, tänu Sulle, et oled pannud mind elama avarale maa-
le! See avarus on Sinu südamest tulnud, see annab vaimu-
vara ja laseb tõsta pilgu üles. Lase mul seda avarust täita 
evangeeliumi eluga, Sinu järel käija jalajälgedega.
Õp 3,1–8; Lk 13,18–21

21. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri 
heaga.  Rm 12,21
Ef 6,10–17; Jr 29,1.4–7(8–9)10–14; Ps 110
Jutlus: Mt 5,38–48

24. Pühapäev Minu Vaim püsib teie keskel. Ärge kartke! 
 Hg 2,5
Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga 
usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes. 
 Rm 15,13
Sinu rahusõna, Issand, on kõlanud üle Su koguduse, täname 
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selle eest! Tahame üha enam tähele panna, kuidas Sina tood 
rahu meie ellu. Too meile üha enam rõõmu sellest, et elu 
ilma Sinuta on jäänud selja taha ning et tohime käia oma 
teed Sinu rahuga.

25. Esmaspäev Jumal, ära ole nii vait, ära vaiki! Ära jää 
vagusi, mu Jumal! Sest vaata, su vaenlased möllavad ja 
su vihkajad ajavad pea püsti.  Ps 83,2–3
Päästa meid ära kurjast.  Mt 6,13
Taevane Isa! Olen nii kannatamatu ja kartlik Sinu otsuseid oo-
dates. Palun Sind, too oma sündmused mu ellu just Sinu sea-
tud aegadel! Ja kui ma enese ümber ei näe Sinu au avalikuks 
saamist, siis lase mul madaluses küpseda Sulle heaks viljaks.
Rm 12,17–21; Lk 13,22–30

26. Teisipäev Ühed ülistavad vankreid ja teised hobu-
seid, meie aga Issanda, oma Jumala nime.  Ps 20,8
Jookskem kannatlikkusega meile määratud võidujook-
su ja vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täide-
saatjale.  Hb 12,1–2
Ülistan Sind, kes Sa saatsid oma Poja vaesena ja kannatava-
na inimeste juurde. Sina ei pidanud millekski võimu ega rik-
kust, vaid vaatasid mullalähedase ja alandliku peale. Nõnda 
ülendad Sa viletsa ja teed tema auliseks.
2Kr 10,1–6; Lk 13,31–35

27. Kolmapäev Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem 
üheskoos kõrgeks tema nimi!  Ps 34,4

Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses 
“jah”. Seepärast tulgu ka meie suust tema läbi “aamen” 
Jumalale kiituseks.  2Kr 1,20
Taevane Isa, tänan, et oled ustav. Tänan evangeeliumi eest, 
mida kogudus võib kuulutada ja millest võib näha, kuidas 
Sina meist mõtled. Tänan, et need on ustavuse ja rahu mõt-
ted, millega Sa avad meile taeva. 322,2 Paul Gerhardt
1Ms 13,5–12(13-18); Lk 14,1–6

28. Neljapäev Tõesti, Issandas, meie Jumalas on Iisraeli 
pääste.  Jr 3,23
Jeesus käskis rahvahulgal maha istuda, võttis need seit-
se leiba ja kalad ning tänades murdis ja andis jüngrite 
kätte, jüngrid aga rahva kätte.  Mt 15,35–36
Issand, Sinu evangeelium räägib tõtt, Sinu teenimine on pu-
has ja selge. Ei ma taha käia ebajumalate järel, vaid tahan 
teha Sinu sõna kohaselt. Sa oled katnud laua, kus Sinu Poeg 
ise toidab oma rahvast ja räägib, mis on oluline inimese elus.
3Ms 19,1–3.13–18; Lk 14,7–14

29. Reede Sinul, Issand, on kuningriik ja sa oled ennast 
tõstnud kõigile peaks.  1Aj 29,11
Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust 
saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal.  Hb 4,16
Ülistame Sind Sinu vägevuse ja aulisuse eest! Võime end 
tunda Kõigekõrgema lastena, Looja lastena, ja teada, et 
meie väikesedki tööd on koostöö Sinuga Sinu ikka kest-
vas loomistöös. Sina oled andnud meisse elava hinge ja elu 
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meid ümbritsevasse maailma. Võime elada ja tänada Sind!
Lk 22,49–53; Lk 14,15–24

30. Laupäev Mina olen Issand, su ravija.  2Ms 15,26
Aga kui päike oli loojunud, tõid kõik, kellel oli mitmesu-
gustes tõbedes haigeid, need Jeesuse juurde. Ja tema pani 
oma käed igaühe peale nendest ning tegi nad terveks.  
 Lk 4,40
Halasta nende peale, kel pole tervist, kel on vaid torkav vai 
ihus, mis meenutab elu viletsust. Näita nende elus oma loo-
misväge, mis teeb vana nooreks ja haige terveks ning mis 
kinnitab, et Sina hoiad meie elu.
2Tm 2,1–5(6); Lk 14,25–35

USUPUHASTUSPÜHA
Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba ole-
mas – see on Jeesus Kristus.  1Kr 3,11
Rm 3,21–28; Js 62,6-7.10–12; Ps 20
Jutlus: Mt 5,1–10(11–12)

31. Pühapäev Mina, Issand, räägin: See sõna, mis ma üt-
len, läheb täide ega viibi enam.  Hs 12,25
Sest Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes.  1Kr 4,20
Täname Sind, Jumal, Sinu kohtuotsuste eest! Need on õigla-
sed ja on viinud edasi ka meie, patuste, elu. Täname, et oled 
andnud midagi ustavat ja nii ligipääsetavat meie ellu. Pane 
meiegi suhu paremad sõnad, patutunnistuse ja armu sõnad, 
et meie muldne elu võiks näha Sinu antud igavikku.

NOVEMBER 

kuu loosung: Issand aga suunaku teie südamed Jumala ar-
mastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole!  2Ts 3,5

1. Esmaspäev Nad rõõmustavad sinu ees, otsekui lõi-
kusajal ollakse rõõmsad.  Js 9,2
Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik.  Jh 16,24
Mida sa oled Jumala käest palunud? Või on palve osas sinus 
tühi koht? Annan sulle nõu: võta tänasest alates eesmärgiks 
paluda iga päev oma rahva usulise ärkamise pärast. See 
tähendab tegutsemist selle rahva vaimse allesjäämise eest. 
Siis saad rõõmsaks.
Ho 12,1–7; Lk 15,1–10

2. Teisipäev Su päike ei lähe enam looja ja su kuu ei ka-
hane, sest Issand on sulle igaveseks valguseks.  Js 60,20
Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub 
minusse, ei jääks pimedusse.  Jh 12,46
Kas sul on valgusallikas, mis hinge valgustab? Valgus Jeesu-
selt saab ka leinapäevad lõpetada. Ava siis end sellele valgu-
sele ja lõpeta kurtmine.
Rm 3,9b–20; Lk 15,11–32
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3. Kolmapäev See ongi, millest Issand on rääkinud, öel-
des: Oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja 
kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au.  3Ms 10,3
Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Ju-
mala Vaim?  1Kr 3,16
Jumala palge ette tuleb astuda austusega. Seda on vaja õpe-
tada oma järglastele. Nähtavasti Aaron ei olnud oma poe-
gadele õpetanud, kuidas tuleb Jumalale läheneda, ja kao-
tas oma pojad. Meie rahva ülesanne on lastele õpetada, et 
Jumal tahab inimesse panna elama oma Vaimu ja ootab, et 
oleksime vastuvõtmiseks valmis.
1Ms 33,1–11; Lk 16,1–9

4. Neljapäev Mu hing ilutseb mu Jumalas, sest ta on mind 
riietanud päästeriietega, katnud õigusekuuega.  Js 61,10
Kojaülem läks oma teed rõõmuga.  Ap 8,39
Rõõmusta ristimisest, ja kui sa pole veel ristitud, otsi selleks 
võimalust. Pattude andekssaamine läidab inimeses tõelise 
rõõmu.
Ilm 3,14–22; Lk 16,10–13

5. Reede Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head 
kurjaks, kes teevad pimeduse valguseks ja valguse pime-
duseks.  Js 5,20
Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie 
eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. 
Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust. 
 1Pt 2,21–22

Armas Jeesus, Sina olid aus, Sa ei manipuleerinud kellega-
gi. Palun hoia meid ja ära luba meil iialgi langeda sellele 
teele, kus kääname musta valgeks ja vastupidi. Palun hoia 
meid ka petturite eest, ja kui oleme tähelepanematud, siis 
anna meile selgelt märku.
1Jh 3,19–24; Lk 16,14–18

6. Laupäev Kui ma ütlesin: “Mu jalg vääratab”, siis sinu 
heldus, Issand, toetas mind.  Ps 94,18
Jeesus ütles Peetrusele: Mina olen sinu pärast Jumalat 
palunud, et su usk ei lõpeks.  Lk 22,32
Jeesus, Sina oskasid ette paluda Siimon Peetruse eest. Palun 
õpeta mindki nägema kaugemale ja valmista minus palveid 
nende eest, kel on oht sattuda reetmise kiusatusse. Sina üksi 
suudad mind hoida vääratamast.
Js 1,18–20(21–25)26–27; Lk 16,19–31

3. PÜHAPÄEV ENNE UUT KIRIKUAASTAT
Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. 
 Mt 5,9
Rm 14,7–9; Ii 14,1–6; Ps 21
Jutlus: Lk 17,20–24(25–30)

7. Pühapäev Minu sõnad, mis ma olen pannud sulle suhu, 
ei lahku sinu suust ega sinu järglaste suust ega sinu järg-
laste järglaste suust, ütleb Issand.  Js 59,21
Mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile 
õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Pühakirja julgustu-
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se kaudu oleks lootust.  Rm 15,4
Issand, ma palun sind, anna ka mulle osa Su Vaimust, kes 
mulle seletab Su Sõna, et ma saaksin ise julgustatud ja to-
hiksin Sõna kaudu kinnitada kõiki, kes kipuvad lootust kao-
tama ning on kartlikud ja ebakindlad oma sihi ja tee suhtes.

8. Esmaspäev Jumal, kui ma voodis leban, meenutan ma 
sind ja sinule mõtlen ma vahikordade ajal.  Ps 63,7
Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, 
nagu minagi olen täiesti tunnetatud.  1Kr 13,12
Issand Jumal, vormi minu mõtteid ja suuna need Sinule, kui 
öösel kipub uni kaduma ja rahutus hinge poeb. Ilmuta aima-
misi lootust kadumatule elule, et võiksin ise rõõmustada ja 
teistelegi rõõmu jagada, kas või natukenegi.
1Pt 4,7–11; Lk 17,1–10

9. Teisipäev Murtud ja purukslöödud südant ei põlga 
Jumal.  Ps 51,19
Poeg ütles isale: Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja 
sinu ees, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüü-
taks.  Lk 15,21
Väärituna tulen Su ette, mu Taevane Isand. Kas tõesti to-
hin Su juurde tulla sellisena, nagu olen? Siis palun, ära jäta 
mind kahtlustesse, vaid võta mind vastu. Allun Su tahtele, 
palun kujunda mind selliseks, kes Sulle kõlbab.
Jr 18,1–10; Lk 17,11–19
10. Kolmapäev Kas kuivavad veed, võõrad, külmad, voo-
lavad? Kuid mu rahvas on minu unustanud.  Jr 18,14–15

Jääge minu armastusse!  Jh 15,9
Mitte iialgi lahkuda, vaid aina Sinu juurde, mu Jeesus, tahan 
jääda. Palun vajuta mind täiesti Su armastusse!
Hb 13,1–9b; Lk 17,20–37

11. Neljapäev Naine nägi, et puust oli hea süüa, ja see tegi 
ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusväärne, sest see 
pidi targaks tegema.  1Ms 3,6
Ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge tei-
seks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on 
Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine.  Rm 12,2
Sina, Jeesus, tead, et nii palju on seda, mis ahvatleb inimest, 
ja ma ise ei tule endaga toime. Tule mulle appi mu nõtruses, 
palun puhasta ja uuenda mind sisemiselt. Ainult Sina saad 
anda mulle teada, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täie-
lik tahtmine.
1Jh 2,18–26(27–29); Lk 18,1–8

12. Reede Sest vägede Issandal on päev: kõigi suureliste 
ja kõrkide jaoks, kõigi jaoks, kes kõrgele on tõusnud, et 
neid alandada.  Js 2,12
Riietuge kõik alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal 
paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu. 
 1Pt 5,5
Armas Jumal, palun Sind väga, aita mul olla alandlik, et 
Sa ei peaks mind valusasti õpetama ja mina selle õppetunni 
järel valusasti nutma.
2Kr 6,1–10; Lk 18,9–17
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13. Laupäev Tõesti, sina oled ennast varjav Jumal, Iisraeli 
Jumal, Päästja.  Js 45,15
Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saa-
ta palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, 
temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses iga-
vesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni.  Ef 3,20–21
Jumal, Sina oled varjul ja Su vägi on varjatud, aga kui me 
palume, siis tee see ime, et Sinu vägi tuleks nähtavale meie 
keskel ning Jeesuse Kristuse ülev au saaks tajutavalt suu-
reks ka meie järglastele.
Mk 13,1–8; Lk 18,18–30

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

EELVIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS
Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 
 2Kr 5,10a
Rm 8,18–23(24–25); Jr 8,4–7; Ps 6
Jutlus: Mt 25,31–46

14. Pühapäev Tõsta häält otsekui pasun ja tee teatavaks 
mu rahvale nende üleastumine!  Js 58,1
Nüüd, kus te olete Jumala ära tundnud, või õigemini, 
Jumal on teid ära tundnud, kuidas te pöördute jälle nõr-
kade ja viletsate algjõudude poole, mida te jälle tahate 
uuesti orjata?  Gl 4,9
Hüüan, sest vaiksemat häält ei panda tähele: Jumal tahab 

sind puudutada ja kiskuda välja orja seisusest. Kas sa kuu-
led? Kuidas sa vastad?

15. Esmaspäev Paganad, kes teil ümberkaudu alles jää-
vad, saavad tunda, et mina, Issand, ehitan üles mahakis-
tu ja istutan uuesti laastatu.  Hs 36,36
Nende hulgas oli ka Küprose ja Küreene mehi, need rää-
kisid pärast Antiookiasse jõudmist ka kreeklastele, kuu-
lutades neile evangeeliumi Issandast Jeesusest. Issanda 
käsi oli nendega, ja suur oli nende arv, kes uskuma ha-
kates pöördusid Issanda poole.  Ap 11,20–21
Issand Jeesus, kes Sa tegutsed järjekindlalt, palun saa näh-
tavaks ka meie rahva hulgas! Ja anna kuulutada rõõmusõ-
numit meie rahvale Sinu Vaimu väega, et tulemused saaksid 
nähtavaks, kui Sina üles ehitad mahakistu meie rahva seas.
Mt 7,21–27(28–29); 1Ts 1,1–10

16. Teisipäev Issand, räägi, sest su sulane kuuleb. 
 1Sm 3,9
Ka üks jumalakartlik naine, Lüüdia nimi, purpurimüü-
ja Tüatiira linnast, kuulas, ning Issand avas tema süda-
me, nii et ta pani tähele, mida Paulus rääkis.  Ap 16,14
Armas Jeesus, tee meid tähelepanelikuks Sinu häälele ja 
õpeta meid kuulatama, mida Sa tahad meile ütelda.
Jh 3,17–21; 1Ts 2,1–12
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PAASTU- JA PALVEPÄEV
Andke endid lepitada Jumalaga.  Õp 14,34
Lk 13,(1–5)6–9; Rm 2,1–11; Js 1,10–18; 1Ts 2,13–20
Jutlus: Mt 7,12–20

17. Kolmapäev Kes käib pimeduses ja kel puudub valgu-
sekuma, see lootku Issanda nime peale.  Js 50,10
Meil on veel kindlam prohvetlik sõna, ja te teete hästi, et 
te seda tähele panete kui küünalt, mis paistab pimedas 
paigas, kuni päev jõuab kätte ning koidutäht tõuseb teie 
südameis.  2Pt 1,19
Issand Jumal, palun ära lase meid ekslema jääda inimlikes 
arvamistes ja arutlustes Sinu üle, vaid luba meil vastu võtta 
nii prohvetikuulutused kui ka Uue Testamendi tunnistused 
Kristusest, et need saaksid hakata valgustama meie teed hä-
marusest välja, Sinu särava igavese valguse suunas.

18. Neljapäev Otsekui hirv igatseb veeojade järele, nõn-
da igatseb mu hing sinu juurde, Jumal!  Ps 42,2
Jumal ütleb: Mina annan janusele ilma tasuta eluvee al-
likast.  Ilm 21,6
Sina, kes Sa oled A ja O, palun ära lase mind otsa saada. 
Märka minu igatsust. Ma igatsen elu järele, mida Sina ja-
gad, ja palun Sind: kustuta mu igatsuse janu.
Lk 15,1–10; 1Ts 3,1–13

19. Reede See Jumal on meie pääste Jumal! Jumal, meie 
Issand, toob välja surmastki!  Ps 68,21

Kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis 
usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes 
koos temaga on läinud magama.  1Ts 4,14
Jeesus, palun suuna minu mõtted ülestõusmise elule, et suu-
daksin siin kanda kõiki koormaid. Tahan olla kindel usus 
Sinusse, et miski ei lahutaks meid ei siin ega igavikus.
Hb 13,17–21; 1Ts 4,1–12

20. Laupäev Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui 
su käel on jõudu seda teha.  Õp 3,27
Ärge tüdige head tehes!  2Ts 3,13
Ära kahtle! Jumala nimel suudad sa aidata neid, kes on hä-
das. See algab sealt, kus sa ise usaldad oma Jumalat.
Ilm 20,11–15; 1Ts 4,13–18

SURNUTEMÄLESTUSPÜHA
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu.  Lk 12,35
1Kr 15,35–38.42–44a; Tn 12,1b–3; Ps 103
Jutlus: Jh 5,24–29

21. Pühapäev Kõik mehe teed on ta enese silmis õiged, 
aga Issand katsub südamed läbi.  Õp 21,2
Olge targad heale, aga kohtlased kurjale.  Rm 16,19
Issand Jeesus, ma pean tegema valikuid ja palun Sinult sel-
leks tarkust. Anna mulle sõnakuulelik meel, et näeksin teed 
Sinu juurde ja oleksin koos Sinuga.
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22. Esmaspäev Vaata, juba on mägede peal sõnumitooja 
jalad, tema kuulutab rahu.  Na 2,1
Jumal on meid enesega Kristuse läbi lepitanud ja and-
nud meile lepitusameti.  2Kr 5,18
Armas Issand Jeesus, me tohime kartuseta tulla Jumala pal-
ge ette, sest Sina oled meid lepitanud meie Taevase Isaga. 
Palun aita meil toimida vahetalitajatena, et saaksime teisigi 
juhatada leppimisele.
Hb 12,18–25; 1Ts 5,1–11

23. Teisipäev Ära karda, Siion, ärgu lõtvugu su käed! 
Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. 
 Sf 3,16–17
Jüngrid astusid paati, ent sellel ööl ei püüdnud nad mi-
dagi. Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal.  Jh 21,3–4
Jeesus, palun tule minu juurde ka siis, kui ma seda arva-
tagi ei oska. Anna mulle mõista, et Sa pole kunagi minust 
kaugel. Kui ma muretsen ja hirmu tunnen, siis ütle mulle 
kindlalt: ära karda!
1Pt 1,13–21; 1Ts 5,12–28

24. Kolmapäev Ärgu olgu teie hulgas juurt, mis kasvatab 
mürki ja koirohtu.  5Ms 29,17
Paulus kirjutab: Issand kasvatagu teid ja tehku teid rik-
kaks armastuse poolest üksteise vastu ja kõikide vastu, 
nagu meiegi oleme teie vastu.  1Ts 3,12
Mu Jumal, pööra mind kogu olemusega enese poole ja kas-
vata mind, et kõik minus muutuks ja Sinu antud rikkused tu-

leksid nähtavale. Igatsen saada selleks, kes liidab ja lepitab.
1Kr 3,9–15; 2Ts 1,1–12

25. Neljapäev Sinu juures leiab ka vaeslaps halastust. 
 Ho 14,4
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid 
pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.  Ef 2,19
Armas Issand Jumal, meie ei ole Sulle võõrad ja Sina ei 
ole võõras meile, sest Sa oled meid teinud oma kojalisteks 
ja me kuulume Su suurde perekonda. Palun kasvata meis 
halastust, et oleksime Sinu pere väärikad liikmed.
1Ts 5,9–15; 2Ts 2,1–12

26. Reede Kes kõrva on istutanud, kas tema ei peaks 
kuulma? Kes silma on valmistanud, kas tema ei peaks 
nägema?  Ps 94,9
Teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda pa-
lute.  Mt 6,8
Mu Issand Jeesus, Sina oled Jumala meile väga lähedale 
toonud. Palun aita meil olla need, kes seda ei unusta. Kas-
vata meis usaldust, et tähele panev ja kuulav Jumal ei jäta 
vastamata.
Hb 13,10–16; 2Ts 2,13–3,5

27. Laupäev Osuta imeliselt oma heldust, sa nende pääst-
ja, kes otsivad su juures pelgupaika su paremale käele 
vastupanijate eest.  Ps 17,7
Rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie 
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vaim ja hing ja ihu säiligu laitmatuina meie Issanda Jee-
suse Kristuse tulekuks.  1Ts 5,23
Rahu Jumal, palun Sinult täielikku pühitsemist, et see puu-
dutaks mind läbinisti ja midagi ei jääks Sinu pühitsemisest 
väljapoole. Tahan täielikult seista Jeesuse Kristuse palge ees.
Ilm 21,10–14. 21–27; 2Ts 3,6–18

1. ADVENDIPÜHAPÄEV. KIRIKUAASTA ALGUS
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.  Sk 9,9b
Mt 21,1–11; Jr 23,5–8; Ps 24
Jutlus: Rm 13,8–12(13.14)

28. Pühapäev Olgu nüüd su heldus mulle troostiks, nõn-
da nagu sa oled ütelnud oma sulasele.  Ps 119,76
Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli õig-
lane ja vaga ning ootas Iisraeli lohutust, ja Püha Vaim 
oli tema peal.  Lk 2,25
Armas Issand Jumal, palun saada oma Püha Vaim mu juur-
de, et saaksin kindlaks oma usalduses Sinu vastu, ootaksin 
kannatlikult Sinu lohutust ning julgeksin vastu võtta, mida 
Sa mulle annad.

28. november – Uue kirikuaasta algus

29. Esmaspäev Kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala 
häält, siis õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa 
minnes.  5Ms 28,1.6
Jeesus ütleb: Kes iganes teeb mu Isa tahtmist, kes on 

taevas, see on mu vend ja õde ja ema.  Mt 12,50
Tahaksin, Issand, kuuluda Sinu perekonda. Palun õpeta 
mind kuulama Su häält ja tegema Sinu tahtmist. Ma ise seda 
ei oska, aga kui Sina mulle appi tuled, siis mu elu muutub, 
sest me läheme ju koos edasi.
1Pt 1,(8–9)10–13; Sk 1,1–6

30. Teisipäev Sinu käes on kõik mu ajad.  Ps 31,16
Kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusele ühegi 
küünra jätkata?  Lk 12,25
Jeesus, kui ma kõik oma mured Sinu kätte annan, siis võib 
juhtuda, et Sina lisad isegi mu elupäevadele pikkust. Palun 
aita mind usalduse õppimises jõuda täieliku sisemise tasa-
kaalu ja rahuni. Sinu käes on mulle seda anda.
Hb 10,32–39; Sk 1,7–17
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DETSEMBER 

kuu loosung: Hõiska ja rõõmusta, Siioni tütar, sest vaata, 
ma tulen ja asun su keskele, ütleb Issand!  Sk 2,14

1. Kolmapäev Mooses ütles Issandale: Kui su pale ei tule 
kaasa, siis ära vii meid siit ära.  2Ms 33,15
Hea karjane käib nende ees ning lambad järgnevad tal-
le, sest nad tunnevad tema häält.  Jh 10,4
Oh Jumal, tõsta oma pale meie kohale ja lase sel paista meie 
peale. Anna, et järgneksime Sinu Pojale Jeesusele kõikjale, 
kuhu Tema meid juhib.
Kl 1,9–14; Sk 2,1–9

2. Neljapäev Pane mind tähele, mu rahvas, mu hõimud, 
kuulake mind! Sest minult lähtub Seadus ja mu õigus 
rahvaile valguseks.  Js 51,4
Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba.  1Jh 2,8
Jumal, anna, et me ei põlgaks ühtki seadust, mida Sina oled 
kehtestanud meie elu korraldama. Valgusta meid, et tunnek-
sime ja täidaksime Sinu tahtmist.
1Ts 5,(1–3)4–8; Sk 2,10–17

3. Reede Kui vaarao nägi, et vihm, rahe ja müristamine 
lakkasid, siis ta patustas edasi ja tegi oma südame kõ-
vaks.  2Ms 9,34
Või sa ei saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida 
meelt parandama?  Rm 2,4
Oh Jumal, me täname Sind, et oled hoidnud meie südameid 
paadumast ja juhtinud meid täna Sinu Sõna ja palve juurde. 
Hoia meid lodevuse ja kergemeelsuse eest, et me ei hakkaks 
kuritarvitama Sinu headust ja pikka meelt.
Hs 37,24–28; Sk 3,1–10

4. Laupäev Issand päästab Iisraeli igavese päästega: teil 
ei ole vaja häbeneda ega tunda piinlikkust, iialgi mitte. 
 Js 45,17
Siis säravad õiged nagu päike oma Isa Kuningriigis. 
 Mt 13,43
Me täname Sind, Jumal, kõrvade eest, mis on kuulda võtnud 
Sinu kutset. Hoia, et me ei järgiks Sind auahnusest ja või-
muihast, vaid oleksime Sulle kuulekad tänulikkusest Sinu 
halastuse ja armu eest.
Ha 2,1–4; Sk 4,1–14

2. ADVENDIPÜHAPÄEV
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. 
 Lk 21,28
Lk 21,25–33; Js 63,15–64,3
Jutlus: Jk 5,7–8(9–11)
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5. Pühapäev Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan 
käia su tões.  Ps 86,11
Jeesus ütleb: Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa 
minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.  Jh 14,6
Me täname Sind, Jumal, et tohime oodata rõõmuga Sinu Poja 
Jeesuse ilmumist igavese Kuningana kirkuses. Hoia meid 
kahtlemast ja unustamast, et Tema on ainus tee ja tõde ja elu.

6. Esmaspäev Jumal ütles Moosesele: Ära tule siia, võta 
jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa! 
 2Ms 3,5
Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei 
kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt 
allaheitlikkuse ja aukartusega.  Hb 12,28
Jumal, me täname Sind, et tohime mõelda Sinust kui armas-
tavast Isast. Anna meile ka püha aukartust Sinu ees, et pü-
siksime Sinu kõikumatus kuningriigis.
Js 25,1–8; Sk 5,1–11

7. Teisipäev Issand on oma rammuga rajanud maa ja 
mõistusega laotanud taeva.  Jr 10,12
Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala 
sõna läbi.  Hb 11,3
Jumal, me täname Sind, et oled vägev Looja, kel on jätku-
nud tähelepanu ka meiesugustele tolmukübemetele. Kinnita 
meie usku ka praegu silma eest varjatud reaalsusse. Lase 
meil kogeda tolle reaalsuse imelist abi meie argielus.
Js 26,7–12(13–15); Sk 6,1–8

8. Kolmapäev See rahvas on enesele valmistanud kuldju-
malad. Kui sa nüüd siiski annaksid andeks nende patu! 
 2Ms 32,31.32
Katsuge, vennad, et kellelgi teie seast ei oleks kuri usk-
matu süda, mis loobub elavast Jumalast, vaid manitsege 
üksteist iga päev.  Hb 3,12–13
Oh Jumal, anna meile solidaarsust kogu inimkonnaga, ka 
nendega, kes meie silmis on suurimad patused. Nii nagu Sinu 
Poeg Jeesus Kristus ohverdas end kogu maailma patuste eest, 
et kõigil oleks pääs Sinu juurde, meie hea taevane Isa.
Ilm 2,1–7; Sk 6,9–15

9. Neljapäev Issanda päev on suur ja väga kardetav, kes 
suudaks seda taluda? Aga veel nüüdki ütleb Issand: 
Pöörduge minu poole kõigest südamest!  Jl 2,11–12
Ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat 
pulmapeolt koju.  Lk 12,36
Me täname Sind, Jumal, et oled meid kutsunud võitjate lee-
ri. Anna meile kannatlikkust sel maailma ajastul, mil Sinu 
võit on alles aimatav, mitte nähtav. Tänu Sulle, et tohime 
näha Sinu võidu märke teiste usklike ja ka iseenda elus.
2Kr 5,1–10; Sk 7,1–14

10. Reede Oma vihas ma lõin sind, aga oma armus ma 
halastan su peale.  Js 60,10
Jumal kustutas meie kohta käiva võlakirja ühes selle sä-
tetega; see oli meie vastu ja selle ta kõrvaldas, seda risti 
külge naelutades.  Kl 2,14
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Jumal, me täname Sind kõigi nuhtluste eest, mida Sa oled meie 
üleastumiste pärast lasknud osaks saada meile ja kõigile Sinu 
lastele. Tänu Sulle, et tohime uskuda kõigi pattude andeksand-
mist Sinu Poja Jeesuse ristisurma ja ülestõusmise läbi.
Sk 2,14–17; Sk 8,1–8

11. Laupäev Issand teeb tühjaks rahvaste mõtted. 
 Ps 33,10
Kus on tark? Kus on õpetlane? Kus on selle ajastu arut-
leja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse nar-
ruseks?  1Kr 1,20
Oh Jumal, aita meil elada siiras usus, et Sa viimselt teed 
tühjaks iga kurja nõu. Anna, et inimliku tarkuse ihalus ei 
varjutaks meie silmis tarkust, mille leiame Sinu Sõnas.
1Ts 4,13–18; Sk 8,9–19

3. ADVENDIPÜHAPÄEV
Valmistage kõrbes Issanda teed! Vaata, Issand Jumal tuleb 
jõuliselt.  Js 40,3.10
Mt 11,2–6(7–10); Js 40,1–11
Jutlus: 1Kr 4,1–5

12. Pühapäev Ja ma teen tuntuks oma püha nime mu Iis-
raeli rahva keskel.  Hs 39,7
Jeesus palus: Ma olen neile andnud teada sinu nime ja 
annan teada selleks, et armastus, millega sina oled mind 
armastanud, oleks nendes ja mina oleksin nendes. 
 Jh 17,26

Me täname Sind, Jumal, et Sa oled läkitanud meie keskele 
oma teenijaid, kes tasandavad teed Sinu kuningriigi võidu-
käigule maailmas. Tänu Sulle, et ka meie tohime käia nende 
sillutatud teel. Aita meil olla Sinu tunnistajad.

13. Esmaspäev Issand, ära lase rõhutuid tulla häbiga ta-
gasi.  Ps 74,21
Eliisabeti naabrid ja sugulased kuulsid, et Issand oli ol-
nud temale armuline, ja nad rõõmustasid koos temaga. 
 Lk 1,58
Jumal, anna meile osavõtlik süda ligimeste kannatuste suh-
tes ja täida meie süda rõõmuga, kui kellelgi hästi läheb.
Ho 14,2–10; Sk 8,20–23

14. Teisipäev Ma olen võõras maa peal.  Ps 119,19
Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, 
vaid nagu targad, kasutades aega õigesti.  Ef 5,15–16
Me täname Sind, Jumal, Su kauni loodu eest, mille hulka 
tohime kuuluda. Tee see aeg, mille Sa meile oled kinkinud, 
õnnistusrohkeks meile endile ja meie ligimestele.
Mt 3,7–12; Sk 9,9–12

15. Kolmapäev Nõnda ütleb Issand: Su vigastus on ra-
vimatu, su haav on valus. Sest ma tahan lasta kasvada 
sulle korba ja ravida sind sinu haavadest.  Jr 30,12.17
Tema vermete varal te olete saanud terveks.  1Pt 2,24
Jumal, hoia meid kibestumast ja süüdlasi otsimast ka siis, 
kui oleme elu käest peksa saanud. Me täname Sind, Jeesus, 
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et Sa oma vermete varal võid meid ka ravimatutest haava-
dest ja pattudest terveks teha.
Js 45,1–8; Sk 10,1–12

16. Neljapäev Issand, teie Jumal, on Jumal ülal taevas ja 
all maa peal.  Jos 2,11
Jeesus ütleb: Mina olen iga päev teie juures maailma-
ajastu otsani.  Mt 28,20
Jumal, kõrvalda vastupanuvaim kõigi inimeste südameis, et 
kogu maailm saaks õnnelikuks Sinu hea valitsuse all. Tänu 
Sulle, et oled lubanud olla omadega igavesti.
Mt 11,(7–10)11–15; Sk 11,4–17

17. Reede Issand on mu osa, ütleb mu hing, seepärast 
loodan ma tema peale.  Nl 3,24
Keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te 
praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate ülivä-
ga kirgastatud rõõmuga, kui te võtate vastu usu eesmär-
gi – oma hingede pääste.  1Pt 1,8–9
Jumal, me täname Sind, et tohime lugeda ja kuulda Sinu 
imelistest tegudest ning neid ka ise kogeda. Me palume 
Sind: ole meie südamete valitseja.
Lk 1,26–38; Sk 12,9–13,1

18. Laupäev Jumal lõi tema meheks ja naiseks, ja ta õn-
nistas neid ning andis neile loomisepäeval nime: inimene. 
 1Ms 5,2
Halastust ja rahu ja armastust lisatagu teile rohkesti!  Jd 1,2

Jumal, me täname Sind, et oled loonud meid oma näo jä-
rele ja siiski igaühe tema enda nägu. Tänu Sulle, et naiste 
ja meestena saame üksteist täiendada. Anna, et see sünniks 
halastuse, rahu ja armastuse vaimus.
2Kr 1,18–22; Sk 14,1–11

4. ADVENDIPÜHAPÄEV
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! 
Issand on ligidal!  Fl 4,4.5b
Lk 1,26–38(39–56); Js 52,7–10
Jutlus: Fl 4,4–7

19. Pühapäev Rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issan-
dat!  Ps 105,3
Olge rõõmsad! Seadke oma asjad korda, laske endid jul-
gustada, olge üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis armas-
tuse ja rahu Jumal on teiega!  2Kr 13,11
Me täname Sind, Jumal, et oled tõotanud olla meie lähedal. 
Täida meie südamed rõõmsa ootusega ning lase nautida iga 
hetke Sinu kojas ja Sinu seltsis.

20. Esmaspäev Mina tegin maa ja lõin inimesed selle peale. 
 Js 45,12
Ta tuli omade keskele.  Jh 1,11
Jumal, me täname Sind ka selle eest, et paljud Sinu omad 
ei võtnud Sind vastu, sest nii jõudis päästesõnum Su hea 
kavatsuse kohaselt paljude maailma rahvasteni, sealhulgas 
ka meieni. Juhata siiski päästele kõik hinged, eriti need, kes 

Detsember Detsember



– 174 – – 175 –

Sinu armu kõige enam vajavad.
Js 42,5–9; Ml 1,1–14

21. Teisipäev Kes on see aukuningas? See on Issand, tu-
gev ja vägev Issand, vägev sõjas.  Ps 24,8
Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüd-
sid: Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu, kes tu-
leb Issanda nimel! Hoosanna kõrges!  Mt 21,9
Jumal, me ootame Sinu Poja, aukuninga tagasitulekut. Luba 
meil kuuluda nende hõiskajate hulka, kes Teda palmiokste-
ga tervitavad.
Ilm 3,7.8.10.11(12); Ml 2,17–3,5

22. Kolmapäev Issand ütles: Ma annan andeks, nagu 
oled palunud.  4Ms 14,20
Jeesuses Kristuses on meil lunastus tema vere läbi, üle-
astumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda. 
 Ef 1,7
Me täname Sind, Jumal, kalleima anni eest, mida oled meile 
kinkinud – et tohime oma patud andeks saada Jeesuse nimes 
ja veres. Luba meil oma armsale pühale, jõulupühale minna 
vastu puhta südamega, paludes andeks neilt, kellele oleme 
halba teinud; ja Sinult, me helde Issand.
Ilm 22,16.17.20.21; Ml 3,6–12

23. Neljapäev Tõstkem oma südamed ja käed Jumala 
poole taevas!  Nl 3,41
Palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus, ning olge 

selleks valvel kõige püsivusega.  Ef 6,18
Jumal, aita meil püsida ärkvel, kui palvetame. Kui meie 
palvekäed kipuvad alla vajuma, saada meile oma armust 
kohane abi, nagu Sa saatsid kord Moosesele lahinguväljal.
Js 7,10–14; Ml 3,13–18

JÕULUÕHTU
Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis 
saab osaks kõigele rahvale: sest teile on täna Taaveti linnas 
sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus!  Lk 2,10b.11
Lk 2,1–20; Gl 4,4–7; Js 9,1–6; Ml 3,19–24
Jutlus: Tt 2,11–14

24. Reede Ära mind hülga, Issand, mu Jumal, ära ole 
minust kaugel!  Ps 38,22
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma 
rahva ligi ja toonud talle lunastuse.  Lk 1,68
Me täname Sind, Jumal, et Sa oled meie juurde tulnud ini-
mese Jeeesusena. Tänu Sulle, Jeesus, et oled lubanud iga 
päev olla nendega, keda Sa oled lunastanud patu, surma ja 
kuradi meelevallast.

1. JÕULUPÜHA
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema au. 
 Jh 1,14a
Lk 2,(1–14)15–20; Mi 5,1–4a; Ps 2
Jutlus: Tt 3,4–7
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25. Laupäev Mooses ütles: Pidage hoolsasti kõike, mida 
ma teid käsin! Ära lisa sellele midagi juurde ja ära võta 
sellest midagi ära!  5Ms 13,1
See on tema käsk, et me usuksime tema Poja Jeesuse 
Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist.  1Jh 3,23
Me täname Sind, Jumal, et oleme tohtinud taas jõulust 
jõuluni elada. Anna, et meie usk jõululapse Jeesuse, meie 
Päästja nimesse oleks kindel ja et me tahaksime kinni pida-
da Tema antud armastuse kaksikkäsust.

2. JÕULUPÜHA
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema au. 
 Jh 1,14a
Jh 1,1–5(6–8)9–14; Js 11,1–9
Jutlus: Hb 1,1–3(4–6)

ESIMÄRTER STEFANOSE MÄLESTUSPÄEV
Kallis on Issanda meelest tema vagade surm.  Ps 116,15.17
Ap 6,8–15; 7,(1–54)55–60; 2Aj 24,19–21; Lk 2,29–32
Jutlus: Jr 26,1–13

26. Pühapäev Issand, mu Jumal, tee minuga oma nime 
kohaselt, sest sinu heldus on hea: kisu mind välja! 
 Ps 109,21
Stefanos palus Jumalat ja ütles: Issand Jeesus, võta minu 
vaim vastu! Ja ta heitis põlvili ning hüüdis suure häälega: 
Issand, ära arva seda pattu neile süüks!  Ap 7,59–60

Me täname Sind, Jumal, et Sa tahad meid juhtida igavese 
päästeni. Anna, et võtaksime kui Sinu käest vastu kõike, mis 
meile elus osaks saab. Anna jõudu õnnistada ka neid, kes 
meile kurja teevad. Anna meile täna hea hingamispäev Sinu 
seltsis.

27. Esmaspäev Sa ütled: Ma olen süütu, ta viha pöördub 
tõesti mu pealt. Vaata, ma lähen sinuga kohtusse, selle-
pärast et sa ütled: Ma pole pattu teinud.  Jr 2,35
Olge kained ja lootke täiesti armu peale, mida teile pa-
kutakse Jeesuse Kristuse ilmumises.  1Pt 1,13
Jumal, anna, et püüdleksime iga päev õige vahekorra poo-
le Sinuga. Tänu Sulle, et kui meil on rahu Sinuga, saad Sa 
meid teha õnnistuseks ka ligimestele. Aita meil Sinu armust 
elada Sulle meelepärast elu.
Jh 21,20–24; Jh 1,1–5

28. Teisipäev Jäägu see meist kaugele, et me jätame 
maha Issanda!  Jos 24,16
Aga teie, armsad, rajage endid oma pühimale usule ja 
palvetage Pühas Vaimus, ja hoidke endid Jumala armas-
tuses ja oodake meie Issanda Jeesuse Kristuse halastust 
igaveseks eluks.  Jd 1,20-21
Hoia meid hülgamast Sind, püha Jumal. Täida meid Püha 
Vaimuga, et rajaksime oma elu usus ja palves Sinu armas-
tusele ja halastusele.
Mt 2,13–18; Jh 1,6–8
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29. Kolmapäev Sind, Issand, ma ülistan, sest sa oled 
mind toonud välja hädast.  Ps 30,2
Meid on tulnud katsuma päevatõus kõrgest, paistma 
meile, kes istume pimeduses ja surma varjus, ja juhtima 
meie jalgu rahuteele.  Lk 1,78–79
Jumal, me täname Sind, et oled meid aidanud üle igast elu-
raskusest. Lase oma armu päikesel ikka paista meie peale, et 
see toidaks meie usaldust Sinu vastu ka pimedal ajal.
1Jh 4,11–16a; Jh 1,9–13

30. Neljapäev Sinu päralt on päev ja öögi on sinu päralt, 
sina oled valmistanud valguse ja päikese.  Ps 74,16
Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse 
relvadega. Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte 
prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõl-
vatuses, mitte riius ega kadeduses.  Rm 13,12–13
Aita meil, Issand, elada päeva lastena, et oleksime relvas-
tatud Sinu valguse relvadega. Selleks puhasta meid kõigest 
rüvedusest ja kurjadest himudest.
Js 63,7–14; Jh 1,14–18

VANA-AASTAÕHTU
Sinu käes on kõik mu ajad.  Ps 31,16a
Lk 12,35–40; Js 30,(8–14)15–17; Ps 46
Jutlus: Rm 8,31b–39

31. Reede Rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütlesid: Me 
tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu 

Issandat, et ta võtaks meilt ära need maod. Ja Mooses 
palvetas rahva eest.  4Ms 21,7
Halastage teiste peale, kes kahtlevad.  Jd 1,22
Hea Jumal, me täname Sind kõige hea eest, mis meile möö-
dunud aastal osaks sai; ka kõige kibeda eest, mis meid on 
Sinule lähemale juhtinud. Kustuta kogu meie patusüü. Aita 
meil hoida endid puhtana ja saada meid oma armuga ka uuel 
aastal.
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PIIBLIRAAMATUTE LÜHENDID

Vana Testament 

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

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

Apokrüüfid 

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

Brk   Baaruki raamat  
1Mak Esimene Makkabite  
  raamat  
2Mak Teine Makkabite 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
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Endla tänava palvemaja
Endla 68, 10613 Tallinn.
Vastutav vend: Eenok Haamer 
(tel 5056 187, e-post: eenok.haamer@eelk.ee).
Kontaktisik: Merike Maarand 
(tel 6608 004 või 5159012, e-post: info@vennaste.ee). 
Laulu- ja palvetunnid: T 17.30.
Kuulutustunnid: P 17.00.
Õdede tunnid: kuu 2. P 15.00.
Palvemaja aastapäev: aug. viimane P.

Harku tänava palvemaja
Harku 48, 11612 Tallinn.
Vastutav vend: Jüri Pootsmaa 
(tel 5140 860, e-post: margus.pootsmaa@eesti.ee).
Kuulutustunnid: K 18.00, P 15.00.
Piiblitunnid: kuu 2. ja 4. P 15.00.  
Palvemaja aastapäev: okt. 3. P.

Kuusalu palvemaja
Soodla tee 12, 74601 Kuusalu, Harjumaa.
Kuulutustund: täpsem info tel 5193 1501, 
e-post: info@vennaste.ee
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
Kadaka tee 1, 76202 Nissi, Harjumaa.
Vastutav vend: Jüri Pootsmaa 
(tel 5140 860, e-post: margus.pootsmaa@eesti.ee).
Kuulutustunnid: N 18.00.
Palvemaja aastapäev: nelipüha eelõhtul.

Pikavere palvemaja
Pikavere küla 88401, Koonga vald, Pärnumaa.
Vastutav õde: Silvi Lootsmann (tel 5688 2594).
Kuulutustunnid: kuu 1. ja 3. P 14.00.
Palvemaja aastapäev: aug. 1. P.
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Pühalepa palvemaja
Pühalepa küla 92316, Pühalepa vald, Hiiumaa.
Vastutav vend: Lui Remmelg 
(5649 0254, e-post: lui.remmelg@mail.ee).
Palvetunnid: kuu 1. ja 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.
 
Tartu Pastoraat
Riia 22a, 51010 Tartu. 
Vastutav vend: Marek Roots 
(tel 5193 1501, e-post: marek.roots@eelk.ee).
Palvetunnid: kuu viimane N 18.30. 

Palvetekstid koostasid:

Eenok Haamer (märts, juuli, november).
Vallo Ehasalu (oktoober).
Agu ja Lia Kaljuste (juuni). 
Mihkel Kukk (veebruar). 
Arvo Lasting (august). 
Arne Mänd (mai). 
Urmas Oras (märts, detsember). 
Lui Remmelg (september). 
Marek Roots (jaanuar). 
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Märkused Märkused
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Märkused Märkused
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Märkused Märkused
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Märkused Märkused
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