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2022. aasta loosung  

Jeesus Kristus ütleb: 
Kes minu juurde tuleb, 
seda ma ei lükka välja.  

Jh 6,37 

Saatesõna 292. väljaandele 

Tee Jeesuse juurde on lahti. Seda ütleb sulle Jeesus Kristus 
ise. Lahti küll, aga panen tähele, et tormijooksu pole mär-
gata. Jumala Poeg kutsub, aga see polegi vist midagi erilist, 
kui inimeste reaktsiooni jälgida. Küsi endalt, millise pakku-
mise peale hakkan ruttama? Igaüks peab selles ise selgusele 
jõudma. Kui Jeesus sedasi ütleb, pole tegemist kampaania-
ga. See on pakkumine – kasutad, kui vajad. Aga pakub Ta 
sulle midagi sellist, mida keegi teine pakkuda ei saa.

See väikene sinine raamat ei ole tellimiskataloog, ent 
saab sulle mõnelgi hetkel olla suunanäitaja või abivahend 
valikute tegemisel.

Küsin sinult, kes see on, kes sind kutsub? Jeesus, kes on 
viie odraleiva ja kahe kalaga toitnud viis tuhat meest koos 
naiste ja lastega ja räägib Teda otsima tulnud rahvahulgale 
eluleivast. Ta ütleb neile, et kes Temasse usub, sellel on 
igavene elu ja sellepärast on vaja tulla Tema juurde ja us-
kuda Temasse. See on siis nii, et Jeesusesse uskuja saab 
osaks igavese elu ja ta äratatakse üles viimsel päeval!

Nüüd on suureks küsimuseks: kas tõesti sellepärast Jee-
sus ütlebki, et kes Tema juurde tuleb, seda ei lükata välja? 
Kui see on nii, siis on aastaloosungi sõnadel suur kaal just 
sinu jaoks. Sa soovid ju, et sulle saaks osaks see, mis tagab 
igavese kestmise! Kas saabki olla midagi suuremat ja täht-
samat, mida võiksid valida?
 
Eenok Haamer
Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem
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Ülevaade vennastekoguduse ajaloost

Vennastekoguduse/vennastekogu (sks Brüdergemeine, 
ingl Moravian Church) juured ulatuvad tagasi 15. sa-
jandi usupuhastusliikumisse Böömimaal, mille üheks 
haruks kujunes Vennaste Uniteet (lad Unitas Fratrum). 
Uniteet rõhutas Piiblit kui esmast usulist ja õpetuslikku 
allikat, väärtustas emakeelset lihtsustatud jumalateenis-
tuskorda ning tõstis esile praktilise vagaduselu tähtsuse. 
Liikumine avaldas Böömimaal laialdast mõju, kuid hä-
vitati 17. sajandil vastureformatsiooni käigus. 

1722. aastal saabus grupp böömi-määri usupõ-
genikke puusepp Christian Davidi juhtimisel Sak-
simaale, kus nad leidsid varjupaiga krahv Nikolaus 
Ludwig von Zinzendorfi maadel. Lühikese aja möö-
dudes tekkis sinna algkristlikku ideaali püüdlev ko-
gukond, 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 
peetaksegi vennastekoguduse vaimseks sünnipäevaks. 

Zinzendorf koostas hernhuutlastele ühiselu reeglid ning 
temast kujunes vennastekoguduse juht.  

Vennastekogudus seadis koheselt üheks oma pea-
eesmärgiks misjonitöö kõikjal maailmas. 1729. aastal 
saabus Christian David koos kaaslastega Liivimaale, 
1730. aastal Tallinnasse. Hernhuutliku tegevuse tule-
musena puhkesid usulised ärkamised nii Eesti- kui ka 
Liivimaal. Vennastekogudusest sai siinse luterliku ki-
riku sisene äratusliikumine. Vaimulikult eriti viljakaks 
kujunesid need piirkonnad, kus koos töötasid misjonä-
rid, maarahvas, mõisnik ja kirikuõpetaja. Asuti ehitama 
palvemaju ning sealsed kogunemised said eestlastele 
väga südamelähedaseks. 1736. aastal viibis Zinzendorf 
Tallinnas, toetades mh eestikeelse Piibli trükkimist. 
Ometigi ei leidnud hernhuutlik äratusliikumine kõikjal 
soosingut. Vendade uudsed töömeetodid, omanäoline 
vagaduslaad ja usulise vaimustusega kaasnenud äärmu-
sed tekitasid siin-seal tugevat vastuseisu; lisaks langes 
äratusliikumine mitmel pool kokku talurahvarahutuste-
ga. Sellest tulenevalt keelustas keisrinna Jelizaveta Pet-
rovna 1743. aastal hernhuutlaste tegevuse. 

1817. aastal sai vennastekoguduse töö Eesti- ja 
Liivimaal siiski viimaks seadustatud. 19. sajandi kesk-
paigaks saavutas siinne vennastekogudus oma senise 
ajaloo kõrgseisu. 1854. aastal oli hernhuutlastel Eestis 
165 palvemaja, 50 531 liiget, 2976 eestlasest töötegi-
jat ja 2884 abilist. Vennastekoguduse edule aitas kind-
lasti kaasa Herrnhuti misjonäride tööstiil: nad asusid 
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maarahva keskele, viisid evangeelse sõnumi otse ta-
lutarre ja edendasid eestlaste omaalgatuslikku tege-
vust palvemajades. Usuline elavnemine lõi eeldused 
ka rahvuslikele püüetele. Pole juhuslik, et nt Friedrich 
Reinhold Kreutzwald, Jakob Hurt, Carl Robert Jakob-
son, Villem Reiman ja Jaan Tõnisson olid pärit ven-
nastekoguduslikest perekondadest. 

Paraku aga hakkasid just kõrgajal puhuma hern-
huutlastele ebasoodsad tuuled, millega algas liikumi-
se järsk hääbumine. Ajendatuna Herrnhutis tekkinud 
kriisidest, otsustas sealne sinod 1857. aastal lõpetada 
Eesti- ja Liivimaa vahetu toetamise. Samal ajal kestis 
luterliku kiriku vaenulikult häälestatud tiiva võitlus 
vennastekogudustega, seda eriti Liivimaal. Palvemajad 
hakkasid tühjenema, 20. sajandi alguseks olid vendade 
read kahanenud mõne tuhande liikmeni. 

Eesti vabariigi loomisega algasid siinsete hernhuut-
laste seas tõsised identiteediotsingud. Osa liikmeid 
pooldas senist seotust Herrnhutiga, teised taotlesid 
täielikku iseseisvust – sh vaimulike ametite loomist ja 
sakramentide talitamist koguduses. Otsingute käigus 
tekkis jagunemine: Evangeeliumi Vennaste Kogudus 
(1919, eesotsas Jüri Leidtorffiga) ja Evangeelne Ven-
naste Ühing (1939, eesotsas Eugen Tanneriga). 

II maailmasõjale järgnenud okupatsioon likvi-
deeris 1948. aastal mõlemad ühendused, palvemajad 
võõrandati, osa neist jäeti luterliku kiriku kasutusse. 
Vennastekoguduse varjatud tegevus jätkus siiski kogu 

nõukogude perioodi. Hernhuutlikest perekondadest 
kasvasid välja nt mitmed luterliku kiriku vaimulikud 
ja teoloogid. 1992. aastal taastati Eesti Evangeelne 
Vennastekogudus (EEVK), peavanemaks valiti vend 
Osvald Reier. 

Täna kuulub ülemaailmsesse vennastekogudusse 
ligi miljon liiget; kogudused asetsevad peamiselt Eu-
roopas, Aafrikas, Ameerika Ühendriikides ja Kariibi 
mere saartel. EEVK kuulub Herrnhuti Vennaste Unitee-
di Euroopa Kontinentaalprovintsi.

Vennastekoguduse õpetuslikuks põhialuseks on 
Piibel, kuid sellele lisaks juhindutakse ka vanakirikli-
kest usutunnistustest ning hernhuutlikest, luterlikest ja 
reformeeritud usutunnistuskirjadest (nt Augsburgi usu-
tunnistus, M. Lutheri Väike katekismus, Heidelbergi 
katekismus jt). Eriliselt rõhutatakse inimese isiklikku 
südameusku Jeesusesse Kristusesse ning sellest lähtu-
vat elavat osadust kristlaste vahel. 

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

3. mail 1728 andis N. L. von Zinzendorf laulutundi 
tulnud koguduseliikmetele lühikese piibliteksti, et nad 
kõik mediteeriksid seal leiduva sõnumi üle. Sellega 
pani ta aluse vaimulike loosungite traditsioonile, mis 
jõudis esmakordselt kaante vahele 1731. a. Ühe piibli-
salmi vaimulikku „mälumist“ tunti juba vanakiriklikus 
praktikas; Zinzendorf väljendas sellega nii oma armas-
tust Jumala Sõnasse kui ka vastuseisu pühakirja hooli-
matule lugemisele. 

Loosungiraamatu Vana Testamendi salmid loositakse 
välja Herrnhutis asuvast kogust, mis sisaldab u 1800 kir-
jakohta. Nende kõrvale valitakse sobilikud salmid Uuest 
Testamendist. Kolmandal real olevaid palveid, laule ja 
mõtisklusi tuleks mõista kui meie vastust Jumala Sõnale. 
Neljandal real leidub kaks pühakirjaviidet. Esimene neist 
lähtub kirikuaastast, toetudes pühapäevastele evangeeliu-
midele ja nädala kirjakohtadele (aluseks väljaanne „Le-
sungen der Heiligen Schrift im Kirchenjahr. Lektionar für 
alle Tage“). Teine on süstemaatiliseks piiblilugemiseks, 
mida järgides läbitakse nelja aastaga Uus Testament ja 
kaheksa aastaga tähtsamad Vana Testamendi osad. Loo-
sungiraamatu ülesehitus kulgeb vastavalt lääne kirikuka-
lendrile, pühapäevad ja pühad sisaldavad lisaks loosungi-
tele temaatilist juhtsalmi ja lugemiskorda. 

Ülemaailmse vennastekoguduse üheks töövormiks 
on saanud katkematu palveahel. Kogu aasta on tund-

tunnilt jagatud grupi või üksikisiku hoolde, et nõnda as-
tuda üheskoos oma rõõmude ja muredega Jumala ette. 
Palveaegade jaotus ülemaailmsete piirkondade vahel on 
järgmine:   

1.–18.01.  USA lõunaosariigid
19.–23.01.  Costa Rica
24.–31.01.  Guajaana
1.–7.02.   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 evangeeliu-
mi kuulutamisel ja õnnistuse pärast kuulajate üle. Pü-
hapäeva pühitsemine. Vaimulik ärkamine ja vaimuliku 
elu uuenemine. Kristlaste üksmeel ja vennaarmastus. 
Eestpalve erinevate kristlike konfessioonide ja nende 
ühtse tunnistuse eest.   
Esmaspäev: kiriku teenimistöö maailmas.
Üleilmne misjonitegevus. Usu, lootuse ja armastuse 
tunnistamine kõigile inimestele. Vaimulik kasvami-
ne kogudustes, ustavus evangeeliumi kuulutamisel ja 
sakramentide jagamisel. Kaastööliste ettevalmistamine 
kristlikuks teenimiseks kirikus ja mujal ühiskonnas.
Teisipäev: perekond, kool, töö.
Abielu, perekond ja laste kasvatamine. Sugulased, 
sõbrad, ristilapsed ja -vanemad. Lasteaiad ja koolid, 
kasvatajad ja õpetajad. Usu edasiandmine järgmistele 
põlvkondadele. Usuõpetus, pühapäevakool, kristlikud 
õppeasutused. Töö kodus ja ametikohal. Igapäevane 
leib. Usu alalhoidmine ja kinnitumine argipäevas.
Kolmapäev: meie ligimesed.
Naabrid, töö- ja ärikaaslased. Töötud. Trööst haigete-
le, surijatele, leinajatele ja meeleheites olijatele. Toetus 
puuetega inimeste, leskede ja üksikute, sõltuvuste all 
kannatajate, nälgijate, vangide, kodutute, rõhumise ja 

vägivalla ohvrite abistamiseks. Meditsiini- ja diakoo-
niatöö. Hingehoid koguduses ja väljaspool seda.  
Neljapäev: ühiskond.
Rahu rahvaste ja rahvusgruppide vahel. Õiglus ja ausus 
kooselus. Ühiskonna juhtivatel positsioonidel olevad 
inimesed. Riik, majandus ja kirik. Rahvuste ja rasside 
vahelise vaenu ületamine. Välismaalased meie kodu-
maal. Põgenikud. Jumala loodu austamine. Vastututus-
tundlik ümberkäimine inimkätesse usaldatud ressurssi-
dega. Veel sündimata lapse (loote) eluõiguse kaitsmine. 
Tarkus meditsiini võimaluste kasutamisel. Usk Jumala 
juhtimisse maailma sündmustes, Tema väesse kõiki 
haavu parandada. 
Reede: meie kirik ja kogudus.
Tänu Jeesuse Kristuse lunastustöö eest ristil. Palve, et 
koguduses tekiks elav patutunnetus ja uueneks lootus 
Jumala halastusele. Püha Vaimu õnnistus koguduseliik-
mete seesmisel tugevnemisel ja nende valmisolekuks 
osaleda jumalariigi töös. Meelevalla palumine kõigile, 
kes on koguduses kutsutud evangeeliumi kuulutajateks 
ja hingehoidjateks. Need, keda kiusatakse taga Kristuse 
pärast. Õnnistuse palumine Loosungiraamatu koosta-
jatele ja lugejatele. Loosungiraamatu kaasabi Jumala 
Sõna tundmisel ja kristlaste üksmeele arendamisel.    
Laupäev: tagasivaade nädalale ja tulevik.
Tänu Jumalale Tema andide ja juhtimise eest möödu-
nud päevadel. Palve eksimuste ja üleastumiste andes-
tamiseks. Eelseisev pühapäev, selle õige pühitsemine. 
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Eestpalve Iisraeli, Jumala vana lepingu rahva eest. 
Jeesuse Kristuse kiriku ettevalmistumine Issanda taas-
tulekuks. Jumala tõotatud uus taevas ja uus maa, rõõm 
eesootavast ülestõusmisest ja igavesest elust.

JAANUAR

Kuu loosung: Jeesus Kristus ütleb: Tulge ja vaadake!
 Jh 1,39 

UUSAASTA 
Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!  
 Hb 13,8  
Lk 4,16–21; Jos 1,1–9; Ps 92 
Jutlus: Jk 4,13–15 

1. Laupäev Kui su vend, su ema poeg, või su oma 
poeg või tütar või naine, kes su süles on, või su sõber, 
kes sulle on nagu su enese hing, ahvatleb sind salaja, 
öeldes: 'Lähme ja teenime teisi jumalaid!', siis ära 
kuula teda. 5Ms 13,7.9  
Jeesus ütleb: Kes iganes teeb Jumala tahtmist, see 
on mu vend ja õde ja ema. Mk 3,35  
Enamasti on inimestevahelised suhted meie elu suur va-
randus. Ometigi võib juhtuda, et just inimsuhted, lähe-
dus ja kiindumus ähvardavad meid eemale viia Sinust, 
Sa ainus tõeline Jumal. Hoia meid nende kiusatuste eest 
ning aita üle kõige usaldada Sinu tahtmist! 
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1. PÜHAPÄEV PÄRAST JÕULE 
Me nägime tema au kui Isast ainusündinud Poja au, täis 
armu ja tõde.  Jh 1,14b  
Lk 2,(22–24)25–38(39–40); Js 49,13–16; Ps 57 
Jutlus: 1Jh 1,1–4 

2. Pühapäev Nähke nüüd, et see olen mina, ainult 
mina, ega ole ühtki jumalat minu kõrval! Mina sur-
man ja teen elavaks, mina purustan ja mina paran-
dan ega ole kedagi, kes päästaks minu käest.
 5Ms 32,39  
Kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sure-
me, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või 
sureme – me oleme Issanda päralt. Rm 14,8  
Hea on mõelda ja uskuda, et olen Sinu kätes, Jumal, nii 
elus kui ka surmas. Pole olemas ühtegi jõudu, mis võiks 
mind Sinu juurest eemale kiskuda, kui ma vaid ise lahti 
ei lase. Aita, Issand, et oleksin Sinu päralt nüüd, ikka ja 
igavesti! 

3. Esmaspäev Ometi oled sa meie keskel, Issand! 
Meile on pandud sinu nimi, ära jäta meid maha!
 Jr 14,9  
Jumal valgustagu teie südame silmi, et te teaksite, 
milline lootus on tema kutsumises. Ef 1,18  
Issand, Sina oled mind kutsunud vägeva lootusega: mu 
patud on andeks antud, tee igavesse ellu on avatud! 
Maailma ärevate sündmuste keskel löön aga mõnikord 

kartma. Ilmuta siis mulle oma ligiolu ja tuleta meelde, 
et olen ristimises nimetatud Sinu nimega, Sa meie Lu-
nastaja!  
2Ms 2,1–10; Jh 1,19–28 

4. Teisipäev Ole mulle armuline, Jumal; ole mulle 
armuline, sest sinu juures otsib mu hing pelgupaika.
 Ps 57,2  
Meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu 
peale. Jh 1,16  
Tahan tulla Sinu juurde pelgupaika, Jumal. Võtad Sa 
mind vastu? Jah, oma pattudega olen küll ära teeninud 
Sinu viha ja nuhtluse, ent julgen siiski tulla – Sinu armu 
pärast. Laota oma kaitsvad tiivad minugi üle, kinnita 
mind oma armuga ning lase õnnetusel mööduda! 
1Ms 21,1–7; Jh 1,29–34 

5. Kolmapäev Issand vastas: Ma olen armuline, kel-
lele olen armuline, ja halastan, kelle peale halastan.
 2Ms 33,19  
Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et 
tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie 
saaksite rikkaks tema vaesusest. 2Kr 8,9  
Mõtlen Sinu sõnadele, Issand – ja jään vaikseks Sinu 
ees. Sinul on vabadus mulle armu anda või hukka mõis-
ta. Miski minus ei saa Sind millekski sundida ega käsu-
tada. Ometigi näen Su sõnas ka julgustust: Sa hülgasid 
kõikide inimeste pärast oma kirkuse ja said vaeseks, 
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kõikide teenijaks. Nõnda teeb üksnes see, kes armastab. 
Issand, sellele armastusele panen kogu oma lootuse! 
1Ms 9,8–11(12.13); Jh 1,35–51 

KOLMEKUNINGAPÄEV (EPIPHANIAS) 
Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba.
 1Jh 2,8b  
Mt 2,1–12; Js 60,1–6; Jh 2,1–12 
Jutlus: Ef 3,2–3a.5–6 

6. Neljapäev Ma puhastan nad kogu nende süüst, 
millega nad on pattu teinud minu vastu; ja ma an-
nan neile andeks.  Jr 33,8  
Jeesus Kristus on lepitusohver meie pattude eest, 
kuid mitte üksnes meie, vaid ka kogu maailma pat-
tude eest.  1Jh 2,2  
Jumal, Sa kuulutad andeksandmist patusele. Neile, 
keda vaevab süükoorem, on see kirjeldamatu rõõmusõ-
num, lootus, mis tõstab nad üles. Lõppeks seisame ju 
kõik Sinu püha ja kõiketeadva palge ees ning seal loeb 
üksnes see, mida Sina otsustad. Palun, et annaksid mul-
le tunda mu patu tõsidust, ent tõstaksid ka pilgu nägema 
Teda, kes on lepitusohver terve maailma üleastumiste 
eest! 

7. Reede Siis tea täna ja talleta oma südames, et Is-
sand on Jumal ülal taevas ja all maa peal, teist ei ole. 
 5Ms 4,39  

Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas 
elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, niihästi 
maapealsed kui taevalised.  Kl 1,19–20  
Issand! Võib olla suudab inimene Sinuga arvestamata 
lahendada mõnegi maise mure. Ometi ei jaksa me Si-
nuta lahti harutada meie kõikide põhiprobleemi: loodu 
lahusolekut Loojast. Üksnes Sina, Jeesus, lepitad taeva 
ja maa. Üksnes Sinul on rahu, mis voolab neisse, kes 
end Sinu kätte usaldavad! 
Tt 2,11–14; Jh 2,13–25 

8. Laupäev Vaata, nüüdki on mul tunnistaja taevas 
ja eestkõneleja kõrgustes. Ii 16,19  
Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja 
veendumus selles, mida ei nähta. Hb 11,1  
Jumal, Sina kutsud meid kaugemale nähtavast ja käega-
katsutavast maailmast. Kasvata ja kinnita meie usku, et 
sellest saaks sild maise ja taevase, nähtava ja nähtamatu 
vahel! 
5Ms 18,14–19; Jh 3,1–21 

1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA 
Kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lap-
sed. Rm 8,14  
Mt 3,13–17; Js 42,1–9; Ps 96 
Jutlus: Rm 12,1–3(4–8) 
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9. Pühapäev Häda neile, kes otsivad tuge hobustest 
ning loodavad sõjavankrite peale, sellepärast et neid 
on palju, aga ei vaata Iisraeli Püha poole ega küsi 
nõu Issandalt.  Js 31,1  
Seepärast tuleb meil palju hoolsamini panna tähe-
le seda, mida me oleme kuulnud, et meid kõrvale ei 
uhutaks.  Hb 2,1  
Issand, tavapärane on see, et inimene otsib oma prob-
leemidele lahendusi inimeste keskelt. Paraku on inimlik 
abi tihtipeale poolik või lausa petlik. Kingi meile, Sinu 
lastele, tarkust ja usaldust, et tõstaksime oma silmad 
igas olukorras Sinu poole ja küsiksime nõu Sinult, taeva 
ja maa Loojalt. Sinu käes on abi, mis ei jäta iial häbisse! 

9. jaanuar – Evangeelse Alliansi palvenädal 

10. Esmaspäev Eksimused – kes neid märkab? Sala-
jastest pattudest mõista mind vabaks! Ps 19,13  
Issand toob valguse ette pimeduse salajased asjad 
ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused; ja 
siis saab igaüks kiituse Jumalalt.  1Kr 4,5  
Jumal, kõikide südamete tundja! Puhasta mu elu pattu-
dest, ka nendest, mida ma ise ei suuda näha. Olgu mul 
alati tarkust ja armulikkust, et jätaksin teiste üle kohtu-
pidamise Sinu hoolde. Sinu otsused on õiged! 
Ap 10,37–48; Jh 3,22–36 

11. Teisipäev Kus on palju unenägusid ja palju sõnu, 
seal on ka palju tühisust. Aga sina karda Jumalat!
 Kg 5,6  
Ärgu võtku teie võiduandi ükski, kes seda tahab 
alandlikkuse ja inglite teenimise kaudu, ja kes selle 
üle, mis ta on näinud, asjata oma lihalikus mõistuses 
hoopleb.  Kl 2,18  
Issand, aita ära tunda ja koheselt hüljata kõik see, mis 
paistab küll suurepärase ja erilisena, kuid tegelikult 
pole seda. Hoia meie südant eksitavate pettekujutlus-
te ja suud tühiste hooplevate sõnade eest. Kadugu me 
elust valevagadus ning tulgu asemele tõeline usk, lootus 
ja armastus! 
Lk 18,15–17; Jh 4,1–26 

12. Kolmapäev Issand on tõeline Jumal, ta on elav 
Jumal ja igavene kuningas.  Jr 10,10  
Jeesus ütles: Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Is-
sand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike 
eest ja oled selle ilmutanud väetitele.  Mt 11,25  
Issand, päästa meid ebajumalate teenimisest, olgu nood 
kui tahes meeldivad ja ahvatlevad! Valgusta meid, et 
tunneksime ära Sinu, elava Jumala ja igavese kuninga, 
ning annaksime end Sinu hoolde lapseliku ja siira usal-
dusega. 
Rm 8,26–30; Jh 4,27–42 
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13. Neljapäev Kes armastavad sinu päästet, need öel-
gu alati: Suur on Jumal!  Ps 70,5  
Kannatlikkuse ja julgustuse Jumal aga andku teile, 
et te mõtleksite sedasama omavahel Kristuse Jeesu-
se eeskuju kohaselt, et te ühel meelel ja ühest suust 
ülistaksite Jumalat.  Rm 15,5–6  
Issand, kuigi Sinu järel käimine võib meile kaasa tuua 
selle maailma tagakiusu ja viletsust, täidad Sa seejuures 
oma rahva südame sõnulseletamatu rõõmu ja rahuga. 
Ülistame Sind, Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa! 
Ef 1,3–10; Jh 4,43–54 

14. Reede Issand on meile suuri asju teinud, me ole-
me rõõmsad.  Ps 126,3  
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristu-
se Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimu-
liku õnnistusega Kristuses.  Ef 1,3  
Jumal, täname Sind kogu loodu ning igapäevase elu 
võimaluste ja andide eest! Eelkõige aga täname, kii-
dame ja rõõmustame neist suurtest tegudest, mida Sa 
oled teinud oma Poja Jeesuse Kristuse kaudu. Temas 
oled Sa meid armastanud kuni ristisurmani, et võiksime 
koos Kristusega surma ära võita ja viibida Su pühade 
osaduses igavesti! 
Lk 12,49–53; Jos 1,1–18 

15. Laupäev Teda haavati meie üleastumiste pärast, 
löödi meie süütegude tõttu.  Js 53,5  

Jumal on teinud patuks meie asemel selle, kes patust 
midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õigu-
seks tema sees.  2Kr 5,21  
Jeesus Kristus, alandlikuna loobusid Sa oma taevasest 
kirkusest ning võtsid meile määratud patukaristuse 
enda peale. See tõsiasi on meie ainus lootus elus ja sur-
mas. Me ei saa end ise lunastada. Jeesus, Sinust kinni 
haarates leiame rahu ja saame terveks! 
Mt 4,12–17; Jos 2,1–24 

2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA 
Meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu 
peale.  Jh 1,16  
Jh 2,1–11; 2Ms 33,18–23; Ps 143 
Jutlus: Rm 12,(4–8)9–16 

16. Pühapäev Nõudke Issandat ja tema võimsust, ot-
sige alati tema palet!  Ps 105,4  
Iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale 
avatakse.  Lk 11,10  
Issand, tänan Sind, et Sinu poole pöördumine, Sinu pal-
ge otsimine pole asjatu ja tagajärjetu. Kingi mulle vaid 
lapselikku usaldust, et julgeksin kogu oma elu kõhkle-
matult Sinu kätte paluda. Sina lased end leida ja avad 
ukse oma õnnistuse allikale. 

17. Esmaspäev Hea on mängida meie Jumalale; jah, 
kaunis ja kohane on kiituslaul.  Ps 147,1  
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Rääkige isekeskis psalmide ja kiituseviiside ja vai-
mulike lauludega, lauldes ja mängides kannelt Is-
sandale oma südames.  Ef 5,19  
Sind, Jumal, saame tänada igal ajal. Isegi rasketel tun-
didel tohime leida seda, mille eest Sind kiituslauludega 
austada. Tee meid võimeliseks nägema Sinu tegusid nii 
suures kui väikeses! 
5Ms 5,1–7(8-21); Jos 3,1–17 

18. Teisipäev Karjata kepiga oma rahvast, oma pä-
risosa lambaid.  Mi 7,14  
Lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema 
häält.  Jh 10,4  
Hea on käia Sinu järel, Jeesus Kristus, meie taevane 
Karjane! Sinu kaudu ja koos Sinuga leiame viljaka maa 
Jumala riigis. Ära siis jäta meid iialgi ekslema meie 
oma teedele, vaid lase meil kuulda Su häält ning järgne-
da sellele usalduses! 
Mk 2,23–28; Jos 4,1–5,1 

19. Kolmapäev Kes kehva pilkab, teotab tema Loo-
jat, ei jää karistuseta, kes tunneb rõõmu teise õnne-
tusest.  Õp 17,5  
Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatak-
se.  Mt 5,7  
Issand, jäägu meist kaugele viletsate ja väetite põlga-
mine, veel vähem rõõmu tundmine kellegi õnnetuse 
üle! Sina oled halastanud meie peale, kuigi oma tegu-

dega oleksime ära teeninud hoopis midagi muud. Täida 
meidki armastusega, et teeksime Sinu tegusid inimeste 
keskel! 
Rm 9,31–10,8; Jos 5,13–15 

20. Neljapäev Taevad jutustavad Jumala au.  Ps 19,2  
Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja 
mere ja vete allikad!  Ilm 14,7  
Kes on suurem Sinust, Jumal, kes Sa oled teinud kõik? 
Ja ometigi värisen mõnigi kord nende ees, kes on vaid 
põrm. Kinnita minus arusaamist, et kogu loodu kum-
mardub Sinu püha palge ees. Sinu ees, kes Sa elad ja 
valitsed igavesti! 
Ap 15,22–31; Jos 6,1–10 

21. Reede Nüüd aga, Issand, oled sina meie isa. Meie 
oleme savi ja sina vormid meid, me kõik oleme sinu 
kätetöö.  Js 64,7  
Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen vali-
nud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja 
kannaksite vilja ja et teie vili jääks.  Jh 15,16  
Jumal, meie Isa! Teadmine, et olen Sinu kätetöö ja minu 
saatus oleneb Sinust, vabastab mind hirmust tuleviku 
ees. Ka siis, kui mu jalg komistab ja süda eksib, toetad 
Sa mind ja suunad tagasi elu teele. Tänu Sulle, et teed 
meid viljakaks oma riigis! 
Gl 5,1–6; Jos 6,11–27 
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22. Laupäev Iga sõjakäras sõtkutud saabas ja veres 
vettinud vammus põletatakse tuleroaks.  Js 9,4  
Meie Jumala südamliku halastuse läbi on meid tul-
nud katsuma päevatõus kõrgest, paistma meile, kes 
istume pimeduses ja surma varjus, ja juhtima meie 
jalgu rahuteele!  Lk 1,78–79  
Issand, me elame rahutus ja sõjakas maailmas. Meis 
eneseski tõuseb ikka ja jälle üles kurjuse ähvardav võr-
se. Puhasta meid kogu ülekohtust, aita venna ja õega ära 
leppida ning sea meie sammud rahuteele! 
5Ms 33,1–4(7.12–16); Jos 7,1–26 

3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA 
Inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning 
istub lauda Jumala riigis.  Lk 13,29  
Mt 8,5–13; 2Kn 5,(1–8)9–15(16–18)19a; Ps 41 
Jutlus: Rm 1,(14–15)16–17 

23. Pühapäev Ma tahan laulda Issandale oma eluaja 
ja mängida oma Jumalale, niikaua kui ma olen elus. 
 Ps 104,33  
Kui kellelgi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu; kui 
kellegi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiituslaule.  Jk 5,13  
Kannatuste ja hädade küüsis tõstame oma pilgu palves 
Sinu poole, Issand. Milline on meie hoiak aga siis, kui 
kõik läheb elus hästi? Jumal, ära lase meil muretuse 
keskel Sind unustada, vaid ärata meid, et märkaksime 
Sinu imelisi tegusid ja tänaksime Sind alati! 

24. Esmaspäev Kui ma ütleksin: 'Katku mind pime-
dus ja valgus mu ümber saagu ööks!', siis pimedus ei 
oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev. 
 Ps 139,11–12  
Kui päike oli loojunud, tõid kõik, kellel oli mitmesu-
gustes tõbedes haigeid, need tema juurde. Ja Jeesus 
pani oma käed igaühe peale nendest ning tegi nad 
terveks.  Lk 4,40  
Elu hämaratel või päris pimedatel hetkedel tulen Sinu 
juurde, Issand. Tean, et Sina saad minu elu valgustada 
nii, et ma ei hukku. Ka siis, kui ma ei suuda näha isegi 
oma järgmist sammu, võin end usaldada Sinu hoolde, 
kes Sa kannad mind kord igavesse valgusesse! 
Ap 16,9–15; Jos 8,1–29 

25. Teisipäev Karista mind, Issand, aga õiglaselt, 
mitte oma raevus, et sa mind täiesti ei hävitaks.
 Jr 10,24  
Jumal ei ole meid pannud viha alla, vaid pääste 
omandamisele meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.
 1Ts 5,9  
Jumal, kuigi Sa oled kirjeldamatu heldus, oled Sa ka 
püha ning ei salli väärust ega ülekohut. Õnnista, et 
võiksime Sulle läheneda alandliku südamega, olles val-
mis meeleparanduseks. Sina ju tahad, et kõik tuleksid 
tõe tundmisele ja pääseksid Jeesuse Kristuse läbi! 
Rm 15,7–13; Jos 8,30–35 
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26. Kolmapäev Saagu nähtavaks su töö su sulastele 
ja nende lastele su auhiilgus.  Ps 90,16  
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime 
tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis 
armu ja tõde.  Jh 1,14  
Tänan Sind, Issand, et oled loonud maailma ja kinkinud 
meile elu! Sinu nähtamatu olemus ja jäädav vägi on ju 
märgatav, kui mõtlen Su kätetööle. Kõige imelisem on 
aga Sinu sündimine inimlapseks, täis armu ja tõtt. Aita 
mind, et saaksin osa Sinu lihakssaamise õnnistusest 
nüüd ja alati! 
Rt 4,7–12; Jos 9,1–27 

27. Neljapäev Issanda heldus on igavesest igavesti 
nendele, kes teda kardavad, ja tema õigus jääb laste 
lastele, neile, kes peavad tema lepingut ja mõtlevad 
tema korraldustele, et teha nende järgi.  Ps 103,17–18  
Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti. 
 Hb 13,8  
Muutlikus ja ebakindlas maailmas toetan oma elu Sinu-
le, Issand Jeesus Kristus! Sinu tõotused, Sinu arm ja ha-
lastus jäävad püsima kõikides olukordades. Need, kes 
loodavad Sinule, ei pea pettuma. Issand, kasvata minu 
usku ja usaldust Sinusse! 
Ap 13,42–52; Jos 10,1–15 

28. Reede Üksnes Jumala juures ole, mu hing, vait, 
sest temalt tuleb, mida ma ootan.  Ps 62,6  

Kel kõrvad on, see kuulgu!  Mt 11,15  
Sinu läheduses, Jumal, jään vaikseks. Kuigi mul pole 
vastuseid kõikidele küsimustele ja lahendusi kõikidele 
muredele, tean ometigi, et Sa oled minuga ja kannad 
mind. Olgu minu silmad ja kõrvad, minu süda alati suu-
natud Sinu poole – ja kogu mu elu avatud Sinule! 
Kl 1,(21–23)24–29; Jos 11,1–15 

29. Laupäev Ma päästan nad kõigist nende asupai-
gust, kus nad on pattu teinud, ja puhastan nad. Ja 
nad on mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks. 
 Hs 37,23  
Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala 
Vaim elab teie sees?  1Kr 3,16  
Kingi mulle oma Vaimu, Issand, et ka minu ihu oleks 
pühitsetud Sinu teenistusse! Puhasta mind, et jääksid 
maha ja kaoksid mu elust kõik ebajumalad. Ainult Sina 
saad mind teha kõlbulikuks seisma Su rahva hulgas. 
Ilm 15,1–4; Jos 20,1–9 

4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA 
Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma 
tegemistes inimlaste juures.  Ps 66,5 
Mk 4,35–41; 1Ms 8,1–12; Ps 44 
Jutlus: 2Kr 1,8–11 

30. Pühapäev Me ei ütle enam oma kätetööle: meie 
jumal.  Ho 14,4 
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Mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma 
kasuks saaks, aga oma hingele kahju teeks? Mk 8,36  
Mõnikord peavad meie inimlikud püüdlused täiesti 
kokku varisema, et võiksime taibata: üksnes Sinu kätes 
on kogu me elu! Kingi meile tarkust, et otsiksime igas 
olukorras esmalt Sinu tahet ega seaks oma sihte ilma 
Sinuta! 

31. Esmaspäev Pöörduge tagasi, taganenud lapsed, 
ma teen teid terveks teie taganemisest! 'Vaata, me 
tuleme sinu juurde, sest sina oled Issand, meie Ju-
mal.'  Jr 3,22  
Te olite nagu eksijad lambad, aga nüüd te olete 
pöördunud oma hingede Karjase ja Hooldaja poole. 
 1Pt 2,25  
Tänan Sind, hingede Karjane, et mõtlesid minu peale 
oma suures helduses ja tõid mind eksiradadelt tagasi 
enese juurde. Palun Sind: kõneta kõiki, kes on Su unus-
tanud, ja juhi nad igavesse ellu! 
2Kr 3,(9–11)12–18; Jos 21,1–3.41–45 

VEEBRUAR 

Kuu loosung: Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! 
Ärge laske päeva looja minna oma vihastuse üle. 
 Ef 4,26 

1. Teisipäev Juuda soost pääsenu, tema jääk, juur-
dub taas alt ja kannab vilja pealt.  2Kn 19,30  
Kui juur on püha, siis on ka oksad pühad.  Rm 11,16  
Hea Jumal, Sina oled minu elu alus ja kalju. Sa annad 
minu elule mõtte ja suuna. Sinuga koos kasvades hak-
kab minu elu kandma seda head vilja, mida Sina tahad, 
et ta kannaks. Ole minuga pikameelne ja kannatlik, aita 
mind, et ma võiksin oma eluga kanda järjest paremaid 
vilju Sinule. 
Jh 1,43–51; Jos 22,1–20 

2. Kolmapäev Ma tänan Issandat igal ajal, alati on 
tema kiitus minu suus.  Ps 34,2  
Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage 
kõige eest.  1Ts 5,16–18  
Issand, tuleta mulle meelde, et mul on palju põhjuseid 
olla tänulik. Sina oled andnud mulle nõnda palju. Kingi 
mulle rõõmus ja tänulik meel, mis suudaks igal päeval 
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ja hetkel näha Sind ja Sinu õnnistusi. 
Ilm 1,(1.2)3–8; Jos 22,21–34 

3. Neljapäev Päästa meid, meie pääste Jumal, kogu 
ja vabasta meid paganate seast, et saaksime tänada 
su püha nime.  1Aj 16,35  
Jeesus palub: Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille 
sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie. 
 Jh 17,11  
Püha Jumal, me elame Sinu lastena selles patuses ja 
ebakindlas maailmas. Mitte alati ei valitse siin see, mis 
on hea ja õige. Ometi läkitad Sina meid siia ja annad 
meile ka ülesande kuulutada rõõmusõnumit oma elu 
ja sõnaga. Õnneks ei pea me seda tegema omast jõust 
ja tarkusest, vaid Sinu juhatusel. Jää meie ligi ja hoia 
meid! 
2Kr 4,1–5; Jos 23,1–16 

4. Reede Hallpea ees tõuse üles ja vanale anna au. 
 3Ms 19,32  
Vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette! 
 Rm 12,10  
Issand, õpeta meid üksteist hindama. Õpeta meid kuula-
ma neid, kes teavad rohkem kui meie. Õpeta meid toeta-
ma ja aitama neid, kes vajavad abi. Õpeta meid üksteisele 
vastu tulema ja kandma üksteise koormaid. Anna meile 
oma armastust, et me saaksime seda edasi jagada. 
Ilm 1,(9–11)12–18; Jos 24,1–15 

5. Laupäev Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, 
rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. 
 Ps 33,12  
Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie 
südamesse oma Poja Vaimu, kes hüüab: Abba! Isa! 
Nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled 
poeg, siis sa oled ka pärija Jumala kaudu.  Gl 4,6–7  
Isa taevas, me täname Sind, et võime olla Sinu lapsed. 
Sina oled kuningate kuningas, maailma Looja, ja siis-
ki ka meie igaühe Isa, kes tunneb isiklikult meid kõiki. 
Sina hoolid meist kõigist. Tänu olgu Sulle! 
4Ms 6,22–27; Jos 24,16–28 

VIIMANE PÜHAPÄEV 
PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA 
Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema 
auhiilgust.  Js 60,2b  
Mt 17,1–9; 2Ms 3,1–10(11–14); Ps 54 
Jutlus: 2Kr 4,6–10 

6. Pühapäev Tema seisab ning hoiab karja Jehoova 
jõus.  Mi 5,3  
Kui Jeesus rahvahulki nägi, oli tal hale meel nende 
pärast, sest nad olid piinatud ja vintsutatud otsekui 
lambad, kellel ei ole karjast.  Mt 9,36  
Issand Jeesus Kristus, ole meie karjane. Käi meie ees 
ja näita meile meie rada. Hoia, et me ei eksiks kitsalt 
teelt, ja kui me ka eksime, siis too oma õlgadel meid  
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tagasi õigele rajale. Ilma sinuta eksleme pimeduses. 
Mine Sina ees, ja meie tuleme järele. 

7. Esmaspäev Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja 
tema tiibade all sa leiad varju.  Ps 91,4  
Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab 
teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.  Fl 4,7  
Jumal, Sina kaitsed mind selles maailmas, kus ohte on 
nõnda palju. Sa annad mulle rahu, kuigi muretsemiseks 
on nõnda palju põhjuseid. Sa võtad mind oma tiiva alla, 
kus võin leida turvalisuse ja headuse, mida sellest maa-
ilmast mujalt ei leia. 
Mt 21,18–22; Jos 24,29–33 

8. Teisipäev Ärge kartke inimeste laimu ja ärge eh-
muge nende sõimust!  Js 51,7  
Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust; 
selleks sa oled kutsutud ja oled tunnistanud head 
tunnistust paljude tunnistajate ees.  1Tm 6,12  
Kallis Õnnistegija Jeesus, Sina pidid oma elus palju 
võitlema nii inimeste kui ka kuradi endaga. Ka minul on 
palju võitlusi, mida ma üksi omast jõust ei suuda võita. 
Toeta Sina mind, siis saan võidelda head usuvõitlust. 
Ainult siis on mul lootust võidule. 
Mt 8,28–34; Ef 1,1–6 

9. Kolmapäev Tema valitseb merest mereni, Frati 
jõest ilmamaa ääreni.  Sk 9,10  

Jumal on Jeesuse tõstnud kõrgemaks kõrgest ja an-
netanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jee-
suse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal 
kui maa all.  Fl 2,9–10  
Issand, Sina oled kuningas, kelle valitsus kestab iga-
vesest ajast igavesti. Sinu riik on rahuriik, kus on iga-
vene rahu. Tõsta meie silmad üles, et võiksime oodata 
kannatlikult ja rõõmsalt seda riiki. Aga anna oma riigist 
väike eelmaitse ka selles rahutus maailmas. 
Na 1,2–6; Ef 1,7–10 

10. Neljapäev Taevas on Issanda taevas ja maa on ta 
andnud inimlastele.  Ps 115,16  
Kellele on palju antud, sellelt nõutakse palju; ja kel-
le hoolde on palju jäetud, sellelt päritakse veel roh-
kem.  Lk 12,48  
Taevane Isa, Sa oled meist igaühele andnud vastutuse 
selles elus. Anna meile jõudu, et võiksime oma vastu-
tust täita nii kaasinimese kui ka Sinu ees. Sina ei ole 
andnud meile rohkem, kui me kanda jaksame. 
Ho 2,20–25; Ef 1,11–14 

11. Reede Olge siis hästi valvel oma hingede pärast, 
armastades Issandat, oma Jumalat!  Jos 23,11  
Jeesus ütleb: Kui keegi armastab mind, küll ta peab 
minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme 
ja teeme eluaseme tema juurde.  Jh 14,23  
Issand, ma armastan Sind. Sina oled mulle kallim  
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kõigest. Ma palun, et võiksin olla Sinu ligi! Anna mul-
le tunda oma ligiolu igal päeval. 
Kl 2,8–15; Ef 1,15–23 

12. Laupäev Minu suu on täis sinu kiitust ja su üle-
vust kogu päeva.  Ps 71,8  
Suu räägib sellest, millest süda on tulvil.  Mt 12,34  
Jumal, tahan oma suuga teenida Sind. Anna mulle õiged 
sõnad, mis võiksid tuua Sinule au. Keela kõik kurjad 
sõnad ja aita, et minu suu võiks olla Sinu teenistuses. 
Jh 6,16–21; Ef 2,1–10 

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

13. Pühapäev Kes suudab taluda tema tuleku päeva? 
Ja kes jääb püsima tema ilmudes?  Ml 3,2  
Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui kee-
gi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema 
juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. 
 Ilm 3,20  
Püha Jumal, Sinu pale on kui põletav tuli ja omaenese 
õigusega ei suuda me seista Sinu ees. Anna meile siis 
osa Kristuse õigusest, mis toob meile pattude andeks-

andmise ja annab julguse tulla Sinu püha palge ette. 

14. Esmaspäev Kindel on mu süda, oh Jumal! Ma ta-
han laulda ja mängida, samuti mu au.  Ps 108,2  
Rõõmuga tänage Isa, kes teid on teinud kõlblikuks 
osa saama pühade pärandist valguse riigis. 
 Kl 1,11–12  
Issand, me kahtleme tihti, kas oleme ikka väärilised 
Sinu juurde tulema. Sina annad meile kindluse. Sa oled 
meid lunastanud ja nimepidi kutsunud, oleme Sinu 
päralt. Sina annad meie südamesse kindluse, et võime 
kuuluda Sulle. Kui suurt rõõmu ja vabanemist see tead-
mine toob! 
Lk 19,1–10; Ef 2,11–22 

15. Teisipäev Meeletu ütleb oma südames: Jumalat 
ei ole!  Ps 14,1  
Me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud mei-
le mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise.  1Jh 5,20  
Jumal, me ei teaks Sinust midagi ja ei tunneks Sind, 
kui Sina ei oleks ennast ilmutanud. Me täname, et Sa 
näitad ennast ja avad meile oma olemuse ja armulise 
tahte. Sa ei ole peitnud ennast meie eest, vaid oled oma 
poja Jeesuse Kristuse läbi meile väga lähedale tulnud. 
Me täname Sind! 
5Ms 7,6–12; Ef 3,1–13 
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16. Kolmapäev Õnnis on inimene, kelle tugevus on 
sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad.  Ps 84,6  
Valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks! 
 1Kr 16,13  
Issand, kusagilt mujalt ma ei suuda leida jõudu ja tuge-
vust, et vastu võtta elu katsumused. Sina oled mu jõu 
allikas. Sinuga koos lähen kartmata. 
Rm 4,1–8; Ef 3,14–21 

17. Neljapäev Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind! 
 Ps 25,5  
Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu 
jüngrid ning tunnetate tõe, ja tõde teeb teid vabaks. 
 Jh 8,31–32  
Issand Jeesus, Sa näed, et paljud inimesed otsivad tõde. 
Nad ei mõista aga, et tõde pole inimliku arutluse või 
kogemuse tulemus, vaid tõde on isik. Sina oled tõde. 
Aita meil kõigil jõuda Sinuni! 
1Kr 3,(1–3)4–8; Ef 4,1–6 

18. Reede Issand ütles Moosesele: Sa ei tohi näha mu 
palet, sest ükski inimene ei või mind näha ja jääda 
elama.  2Ms 33,20  
Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saa-
nud, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud 
maailma, et me tema läbi elaksime.  1Jh 4,9  
Issand Jeesus Kristus, Sina oled Jumala kuju. Sinus 
on Jumal tulnud meie juurde ja näidanud oma palet. 

Täname, et sa ei ole jätnud meid otsima tundmatut  
Jumalat, vaid oled ennast selgesti ilmutanud. 
Ml 3,13–18; Ef 4,7–10 

19. Laupäev Ärge tehke oma kaela kangeks, vaid and-
ke käsi Issandale ja tulge tema pühamusse.  2Aj 30,8  
Üks neist, kes lauas istus, ütles Jeesusele: Õnnis on 
see, kes sööb leiba Jumala riigis!  Lk 14,15  
Isa taevas, Sa näed, et nõnda tihti tahame oma õigusega 
välja teenida õnnistust. Ometi on meie õigus kui määr-
dunud rõivas, millega ei kõlba tulla Sinu pidulauda. 
Anna Sina meile Kristuse õigus, mis on kui puhas riie, 
millega võime istuda lauda Sinu söömaajal. 
1Kr 1,26–31; Ef 4,11–16 

2. PÜHAPÄEV ENNE 
PAASTUAEGA (SEXAGESIMAE) 
Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant 
kõvaks.  Hb 3,15  
Lk 8,4–8(9–15); Js 55,(6–9)10–12a; Ps 99 
Jutlus: Hb 4,12–13 

20. Pühapäev Issand ütles Iisakile: Sinu soo nimel õn-
nistavad endid kõik maailma rahvad.  1Ms 26,4  
Teie aga, vennad, olete Iisaki kombel tõotuselapsed. 
 Gl 4,28  
Issand, imetleme Sinu hoidmist ja juhtimist. Sa ei ole 
lasknud oma rahval kaduda unustusse, vaid oled ikka 
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viinud oma tööd edasi. Oleme tänulikud, et saame olla 
osa Sinu rahva katkematust ketist, mis kestab ikka edasi. 

21. Esmaspäev Pärast oma hingevaeva saab ta näha 
valgust ja rahuldust tunda.  Js 53,11  
Te olete täidetud Kristuses, kes on iga valitsuse ja 
võimu pea.  Kl 2,10  
Kristus, Sa oled meie pattude pärast kannatanud ristil. 
Aita meil mõista Sinu kannatuse suurust ja ohvrit, mille 
Sina pidid tooma. Aga aita meil mõista ka selle õnnis-
tuse suurust ja väge, mille sa oma ülestõusmisega oled 
meieni toonud. 
5Ms 32,44–47; Ef 4,17–24 

22. Teisipäev Kuulge, kuningad, pange tähele, vürs-
tid! Mina – ma laulan Issandale, mängin Issandale, 
Iisraeli Jumalale.  Km 5,3  
Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Is-
sand on ligidal!  Fl 4,5  
Kallis Jumal, palume, et Sina võiksid meie elus nähta-
vaks saada. Kõigis meie tegemistes, tööl, kodus, võõr-
sil ja mujal tulgu nähtavale see, mis Sina oled meile 
andnud. Olgu meie elu üks rõõmusõnum Sinu suurtest 
tegudest. 
Am 8,(4–10)11.12; Ef 4,25–32 

23. Kolmapäev Ma ei jää häbisse, pannes tähele kõiki 
su käske.  Ps 119,6  

Jeesus ütleb: Minu roog on see, et ma teen selle taht-
mist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan tema töö. 
 Jh 4,31–34  
Issand, Sinu hea ja armuline tahe sündigu meie elus. 
Lk 6,43–49; Ef 5,1–14 

24. Neljapäev Issand Jumal kõrvaldab oma rahva 
teotuse kogu maalt.  Js 25,8  
Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, 
kartmatult teda teenida.  Lk 1,74  
Issand, Sa tead, et meie kõigi elus on rasked ajad. Need 
on ajad, kui me ei näe väljapääsu ega perspektiivi. Need 
on ajad, mil justkui kõik, mis on kindel, laguneb koost. 
Me palume, et võiksime nendel aegadel hoida oma loo-
tuse Sinul. Sellel, et sina pühid ära iga pisara meie pal-
gelt ja valmistad meile väljapääsu. Sinul on hea plaan 
meist igaühe jaoks. 
1Ts 1,2–10; Ef 5,15–20 

25. Reede Issand mõistab kohut oma rahvale ja ha-
lastab oma sulaste peale.  Ps 135,14  
Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, 
sest nemad saavad küllaga.  Mt 5,6  
Issand, kingi mulle nälga ja janu Sinu õiguse järele, mis 
püsib igavesti. Aita mul jääda Sulle ustavaks, et võiksin 
osa saada Sinu külluslikust halastusest. 
2Tm 3,(10–13)14–17; Ef 5,21–33 
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26. Laupäev Issand on mu valgus ja mu pääste, keda 
ma peaksin kartma?  Ps 27,1  
Jeesus ütleb: Mina olen maailma valgus. Kes järg-
neb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. 
 Jh 8,12  
Issand Jeesus Kristus, Sina oled minu elu valgus. Üksi 
käies ma kobaksin pimeduses ja ei leiaks kunagi üles 
õiget ust, mis viib ellu. Pimedus on liialt pilkane. Sina 
näitad mulle valgust ja avad ukse tõelise elu juurde. 
Mt 13,31–35; Ef 6,1–9 

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

27. Pühapäev Oota Issandat, ole vahva, ja su süda 
olgu kindel!  Ps 27,14  
Paulus kirjutab: Meie lootus teie peale on kindel, 
kuna me teame, et nii nagu teil on osa meie kanna-
tustest, nõnda ka meie julgustusest.  2Kr 1,7  
Issand, tihti peame ootama Sinu vastuseid. Need ei 
tule kohe ja oma nõtruse tõttu võime ka kahtlema 
hakata. Anna meile usku ja kindlust, et me ei oleks 
kärsitud, vaid kannatlikult usaldaksime Sind. Sinul on 
meie kõigi jaoks olemas need vastused, mida tõeliselt 

vajame. Sina tead ka õiget aega, millal meile vastata. 

28. Esmaspäev Kes on sinu sarnane jumalate keskel, 
Issand? Kes on sinu sarnane, pühakute keskel ülis-
tatu, kardetava kuulsusega imetegija?  2Ms 15,11  
Me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame 
teile igavest elu, mis oli Isa juures ja on saanud meile 
avalikuks.  1Jh 1,2  
Püha Jumal, Sa näed, et selles maailmas teenitakse eri-
nevaid jumalaid. Kes teenib jõukust ja heaolu, kes oma 
võimuambitsioone, kes mõnda vaimustavat ideed. Aga 
kõigi nende ebajumalate teenimine hukutab meie hinge. 
Sina oled ainus tõeline Jumal ja ainult Sina võid päästa 
nii meie ihu kui ka hinge. Anname ennast Sinu hoolde, 
aga palume, et seda võiksid teha ka kõik teised, kes pole 
veel Sinust kuulnud. Sina tahad meid kõiki päästa. 
Lk 13,31–35; Ef 6,10–17 
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MÄRTS 

Kuu loosung: Palve ja anumise kaudu palvetage igal 
ajal Vaimus, ning olge selleks valvel kõige püsivusega 
ja eestpalvetega kõigi pühade eest.  Ef 6,18 

1. Teisipäev Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik, 
kes otsivad sind.  Ps 40,17  
Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, 
murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades 
ning siira südamega, kiites Jumalat ja leides armu 
kogu rahva silmis.  Ap 2,46–47  
Issand, kadestan neid, kes saavad erilist rõõmu tunda Si-
nust. Kuid Sina ütled mulle täna, et see on ka minul või-
malik, kui ma tões ja vaimus Sind otsin. Palun aita mind 
astuda nende hulka, kes iga päev Sinu lähedal viibivad. 
Lk 5,33–39; Ef 6,18–24 

2. Kolmapäev Kõik need õnnistused saavad sulle 
osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda Issanda, 
oma Jumala häält. Õnnistatud oled sa linnas ja õn-
nistatud oled sa väljal.  5Ms 28,2–3  
Õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda 
tallele panevad.  Lk 11,28  

Palun luba mind, armas Jeesus, olla see, kes Sinu Sõna 
kuuldes kuuldu ka enesesse talletab. Kuna ma ise selle-
ga hästi toime ei tule, siis tee seda minu sees. 
Mt 6,16–21; Jh 11,1–10 

2. märts – Algab kannatusaeg 

3. Neljapäev Küll Jumal läkitab oma helduse ja usta-
vuse.  Ps 57,4  
Ometi ei ole Jumal jätnud andmata endast tunnis-
tust, tehes head: andnud taevast teile vihma ja vil-
jakaid aegu, kosutanud teid toiduga ja teie südant 
rõõmuga.  Ap 14,17  
Palun, Issand, pane mind märkama Su suurt armastust 
ja headust, mis ümbritseb mind igal hetkel. Ma ei taha 
oma teed käia Sind märkamata. 
Kl 3,(5–7)8–11; Jh 11,11–19 

4. Reede Mu silmad, Issand Jumal, vaatavad sinule. 
Sinu juures ma otsin pelgupaika, ära lase mu hinge 
hukka minna!  Ps 141,8  
Jeesus ütleb: Mina elan ja ka teie peate elama. Jh 14,19  
Jeesus, palun tee mu vaimsed silmad selgeks, siis hak-
kan mõistma, et igavene elu, kus koos Sinuga oma teed 
jätkame, on meie jaoks ees. 
Esr 9,5–9.13–15; Jh 11,20–27 

4. märts – Ülemaailmne naiste palvepäev 



– 44 – – 45 –

Märts Märts 

5. Laupäev Päikese tõusu ja loojaku maad sa paned 
rõõmsasti hõiskama.  Ps 65,9  
Mõni aeg hiljem rändas Jeesus linnast linna ja kü-
last külla ning jutlustas ning kuulutas evangeeliumi 
Jumala riigist.  Lk 8,1  
Jeesus, luba ka mind olla Sinu kaasrändur teel külast 
külla ja linnast linna, et saaksime lähedasteks Sinuga. 
Tn 5,1–7.17-30; Jh 11,28–45 

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

6. Pühapäev Issand on oma pühas templis, tema pal-
ge ees vaikigu kogu maa!  Ha 2,20  
Targad ütlesid: Me oleme tulnud teda kummarda-
ma.  Mt 2,2  
Issand, Sa oled oma pühas templis ja samas kättesaadav 
lihtsas sõimes. Kes saab Su juurde jõuda? Palun anna 
mulle tähelepanelikkust märgata märke, mis on meile 
antud Sinu leidmiseks. Aita Sind leida, sest ainult Sinu 
leidmine annab hinge rahu. 

7. Esmaspäev Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt ja 
tema käsivars valitseb.  Js 40,10  

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus 
läheneb.  Lk 21,28  
On uskumatu, et Sina, Issand, tuled ise meie juurde. 
Kas tõesti tuled palka maksma? Ent mida väärtuslikku 
oleme siis teinud? Meie lunastus ei ole palk, vaid Sinu 
suur halastust ja armastust täis and meile. Siinse maail-
ma tavadest hoopis teisiti toimid Sina. Palun anna mulle 
jõudu oma pea üles tõsta ja Sinule vaadata. 
Jk 1,1–6(7–11)12.13; Jh 11,46–57 

8. Teisipäev Ükski pole kalju nagu meie Jumal. 
 1Sm 2,2  
Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on 
juba olemas – see on Jeesus Kristus.  1Kr 3,11  
Sinu peale, minu Issand ja minu Jumal, ehitan lootuste 
hoone. Keegi muu kui Sina ei suuda minult võtta mu 
hirme ja kahtlusi, mis lammutavad mu eluhoonet. Ma 
tänan, et Sina, Jeesus Kristus, oled olemas ja suudad 
kanda ja me ei pea kedagi teist otsima. 
Ii 1,1–22; Jh 12,1–11 

9. Kolmapäev Issanda kartus on kurja vihkamine. 
 Õp 8,13  
Meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud 
heade tegude tegemiseks.  Ef 2,10  
Jeesus, ma ei taha mingil juhul teha seda, mida Sina 
vihkad, kuid selleks on vaja, et Sina mu uueks looksid 
sisemise olemuse poolest. Ma ise pole suuteline olema 



– 46 – – 47 –

Märts Märts 

teistsugune omast jõust, aga ma palun Sind ja loodan 
ainult Sinule. 
1Kr 10,9–13; Jh 12,12–19 

PALVEPÄEV 
Andke endid lepitada Jumalaga.  2Kr 5,20  
Lk 13,(1–5)6–9; Js 1,10–18; 
Jutlus: Mt 12,33–35(36–37) 

10. Neljapäev Ma panin oma sõnad sulle suhu, ma 
peitsin sind oma käe varju alla.  Js 51,16  
Ma tean sinu tegusid. Vaata, ma olen seadnud su ette 
avatud ukse ja ükski ei suuda seda sulgeda; sest sul 
on pisut rammu, ja sa oled pidanud mu sõna ega ole 
salanud mu nime.  Ilm 3,8  
Sina, Issand, tunned mind. Kui Sa ütled, et Sinu seatud 
uks on mulle avatud, siis anna mulle usku sellest uksest 
sisse minna Sind usaldades ja kogeda, mida oled mulle 
valmis pannud. 
Jk 4,1–10; Jh 12,20–26 

11. Reede Kellelgi pole meelevalda surmapäeva üle. 
 Kg 8,8  
Kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe 
küünragi juurde lisada?  Mt 6,27  
Minu päevade tee on Sinu käes, Jeesus, Sina tead selle 
pikkust. Ära luba mind igapäevase muretsemisega seda 
lühendada. 

Hb 2,11–18; Jh 12,27–33 

12. Laupäev Issanda sõnaga on tehtud taevad ja tema 
suu hingusega kõik nende väed.  Ps 33,6  
Jumal ei lase ennast ka inimkätega teenida, nagu 
oleks tal midagi vaja, – tema ise annab kõikidele elu 
ja õhu ja kõik.  Ap 17,25  
Mu armas Looja, ma tänan Sind, et Sa oled mind nii 
imeliseks loonud ja minu eest jätkuvalt hoolitsed. Ära 
luba seda unustada, vaid aita ikka ja alati Sind selle eest 
südamest tänada. 
2Ts 3,1–5; Jh 12,34–36 

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  
Jh 3,14–21; Js 5,1–7; Ps 35,1–16 
Jutlus: Rm 5,1–5(6–11) 

13. Pühapäev Ei kuningas saa võitu suure sõjaväega, 
ei pääse kangelane suure rammu abil.  Ps 33,16  
Paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saa-
vad esimesteks.  Mk 10,31  
Armas Jeesus, palun hoia minust eemale kõik enese-
imetlus ja edevus. Ma ei soovi, et viimaseks jäädes pead 
Sa mulle meenutama seda, mida olen valesti teinud. 

13. märts – Palvepäev tagakiusatud kristlaste eest 
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14. Esmaspäev Jah, te lähete rõõmsasti välja ja teid 
tuuakse rahus. Mäed ja künkad rõkatavad rõõmust 
teie ees ning kõik väljapuud plaksutavad käsi. 
 Js 55,12  
Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta 
häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib 
nad välja.  Jh 10,3  
Sina tunned mind, Jeesus. Ma palun, aita, et ka mina 
tunneksin Sind, Sinu häält, ja läheksin rõõmsasti hüpa-
tes Sinu järele, Sinuga kaasa. 
Gl 6,(11–13)14–18; Jh 12,37–43 

15. Teisipäev Mine tagasi ja ütle Hiskijale, mu rahva 
vürstile: Nõnda ütleb Issand, su isa Taaveti Jumal: 
Ma olen kuulnud su palvet, ma olen näinud su sil-
mavett. Vaata, ma teen sind terveks ja kolmandal 
päeval võid sa minna Issanda kotta.  2Kn 20,5  
Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, 
ja teile avatakse.  Mt 7,7  
Olen palunud ja hüüdnud, aga pole veel vastust kuul-
nud. Mida Sa, Issand, mulle ütled? Kas: Ära karda, usu 
aga! või: Ma olen su palvet kuulnud, aga ma ei vasta 
sulle, nagu sina mõtled ... Palun selgust Sinult ja rahu 
minu hinge igal juhul. 
Ii 2,1–10; Jh 12,44–50 

16. Kolmapäev Sina, mu poeg Saalomon, õpi tund-
ma oma isa Jumalat ja teeni teda siira südamega ja 

sõnakuuleliku hingega, sest Issand uurib läbi kõik 
südamed ning mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid! 
Kui sa teda otsid, siis sa leiad ta, aga kui sa ta maha 
jätad, siis ta heidab su ära igaveseks ajaks.  1Aj 28,9  
Rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist 
üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda 
Jeesuse, valmistagu teid kõiges heas tegema tema 
tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema sil-
mis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu 
kirkus igavesti! Aamen.  Hb 13,20.21  
Issand Jeesus, Sina tunned mind ja tead, mida ma vajan, 
et teha seda, mis on Sulle meelepärane. Mu suureks pal-
veks on: palun vormi ja kujunda mind nõnda, et minu 
olemine muutuks ja ma annaksin oma eluga au Sulle. 
Jh 16,29–33; Jh 13,1–11 

17. Neljapäev Tuleta meelde kogu teekonda, mida 
Issand, su Jumal, sind on lasknud käia need neli-
kümmend aastat kõrbes, et sind alandada, et sind 
proovile panna, et teada saada, mis on su südames: 
kas sa pead tema käske või mitte!  5Ms 8,2  
Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest 
mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate 
hingamise oma hingedele.  Mt 11,29  
Jeesus, tänan Sind kõige eest, mida oled saatnud mu 
teele. Sa tuletad mulle meelde, et ka Sina pidid minema 
läbi kannatuste. Aita mind kõike vastu võtta alandli-
kult, et oleksin valmis hingerahu vastuvõtmiseks ja see 
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jõuaks minusse. 
1Jh 1,8–2,2; Jh 13,12–20 

18. Reede Issand, miks sa seisad kaugel, miks sa pei-
dad ennast hädaajal?  Ps 10,1  
Jeesus oli paadi päras istepadjal magamas, ja nad 
äratasid ta üles ja ütlesid talle: Õpetaja, kas sa ei 
hooli sellest, et me hukkume?  Mk 4,38  
Kas ka minul on tulnud rasketes olukordades tunne, et 
Sina, mu Jeesus, oled minust kaugel? Palun pane mind 
märkama, et Sina oled minuga paadis, siis muutub kõik 
ja ma ei tunne enam hirmu ning lähen edasi koos Sinuga. 
Hb 9,11–15; Jh 13,21–30 

19. Laupäev Ma vajusin alla mägede alusteni, 
maa riivid sulgusid mu kohal igaveseks. Aga sina 
tõid mu elu hauast üles, Issand, mu Jumal! Jn 2,7  
Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millel 
on see pitser: 'Issand tunneb omi' ja 'Ülekohtust ta-
ganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime'. 2Tm 2,19  
Jumal, mina pole küll Joona kombel vaala kõhtu vaju-
nud, aga olen mõnikord üsna sügaval ja lootusetu. Pa-
lun anna mulle valmisolek loobuda kõigest, mis mind 
sügavusse tirib. Igatsen nii väga kuulda su häält. Unis-
tan kuulda, et Sina mind tunned. 
Gl 2,16–21; Jh 13,31–35 

3. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (OCULI) 
Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab taga-
si, ei kõlba Jumala riigile.  Lk 9,62  
Lk 9,57–62; 1Kn 19,1–8(9–13a); Ps 35,17–28 
Jutlus: Ef 5,1–8a 

20. Pühapäev Pane sina mu pisarad oma lähkrisse; 
eks need ole su raamatus?  Ps 56,9  
Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse.  Mt 5,4  
Südamest tänan Sind, mu Jeesus, et oled lugenud mu 
pagulaspäevad, ja ka mu pisarad lähkrisse panid, sest 
nüüd ma tean, et midagi ei sündinud Sinu teadmata. Sa 
andsid mulle kogemuse, mille läbi saan teistelegi kin-
nitada, et midagi ei juhtu siin maailmas Sinu teadmata. 
Anna palun otsustavust Sind usaldada ning jõudu jul-
gesti edasi minna. 

21. Esmaspäev Anna mulle teada tee, mida pean käi-
ma, sest sinu poole ma tõstan oma hinge.  Ps 143,8  
Jumalakartus on suur tuluallikas, kui inimesele pii-
sab sellest, mis tal on. Ei ole me ju midagi toonud 
maailma, nii ei või me ka midagi maailmast ära viia. 
 1Tm 6,6–7  
Aukartus Jumala ees muudab inimese alandlikuks. En-
nast täis inimene ei ole nõus end allutama Jumala juhti-
misele ja ei taha paluda tarkust järgmisteks sammudeks. 
Ta arvab ise teadvat, kuidas minna. Sellisele, kes ei ole 
nõus vastu võtma, ei saa Jumal midagi anda. Sellepärast 
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palume alandlikku meelt, et Tema erilised juhatused 
meist mööda ei libiseks. Me tahame olla Tema juures, 
kuulda Teda ja Temast rõõmustada. 
Lk 14,(25.26)27–33(34–35); Jh 13,36–38 

22. Teisipäev See on päev, mille Issand on teinud: 
ilutsegem ja rõõmutsegem temast.  Ps 118,24  
Jeesus ütles: Sakkeus, tule usinasti maha, sest täna 
pean ma jääma sinu kotta. Ja ta tuli usinasti maha 
ja võttis teda vastu rõõmuga.  Lk 19,5–6  
Palu, et Jeesus sullegi ütleks, et Ta tahab tulla sinu juur-
de. Palu, et Ta juhataks sind, mida on tarvis teha Tema 
vastuvõtmiseks. 
Ii 7,11–21; Jh 14,1–7 

23. Kolmapäev Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja 
mu päästja.  2Sm 22,2  
Jeesus ütles: Maailmas ahistatakse teid, aga olge jul-
ged: mina olen maailma ära võitnud.  Jh 16,33  
Maailma võitja Issand tahab tulla sinu juurde. Ütle 
Talle: Palun tule ka minu juurde ja võida minus kõik 
ahistused ja hirmud, et saaksin paineist vabaks! Usalda 
Teda ja siis ka täna Teda. 
Mt 19,16–26; Jh 14,8–14 

23. märts – Katkematu palveahela Eesti palvepäev 

24. Neljapäev Ma meenutan muistseid päevi, ma mõ-
tisklen kõigist su tegudest, ma mõlgutan meeles su 
kätetöid.  Ps 143,5  
Maarja ütles: 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  
Mu kallis Issand Jeesus, kui ma mõtlen, mida Sina oled 
minu heaks teinud, siis mitte ainult see, et Sa oled mind 
lunastanud, vaid ka see, kuidas oled mind igal päeval 
hoidnud, annab julguse edasi minna. Ma tean, et Sina 
oled minuga. 
1Ts 2,13.14(15.16)17–20; Jh 14,15–21 

25. Reede Issand ütleb: Ta hüüab mind appi ja ma 
vastan temale.  Ps 91,15  
Seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide 
heaks, kes teda appi hüüavad.  Rm 10,12  
Sina, kõikide Issand, anna mulle julgust sind appi hüü-
da. Anna usku, et sa ei ole kuulmisulatusest väljas. Va-
jan just sind, kes mõistab. Palun ole minuga kannatlik. 
Mk 9,38–41(42–47); Jh 14,22–26 

26. Laupäev Issand ise läkitab oma ingli sinu ees. 
 1Ms 24,7  
Ingel ütles Peetrusele: Pane vöö vööle ja kingad jal-
ga! Tema tegi nõnda. Veel ta ütles talle: Pane kuub 
selga ja tule mu järel. Ja Peetrus tuli välja ja läks 
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tema järele ega teadnud, et see on ilmsi, mis sünnib 
ingli kaudu.  Ap 12,8–9  
Armas Issand Jeesus, palun saada oma inglid, et nad 
oleksid minu juures, ja juhi ka mind elu keerulistes 
olukordades nõnda, et mõistaksin Sinu armastuse ja 
hoolitsuse suurust ning saaksin teistelegi kinnitada, kui 
oluline on lõputu usaldus Sinu vastu. 
Mt 16,24–27(28); Jh 14,27–31 

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

27. Pühapäev Kes rõhub viletsat, teotab tema Loojat. 
 Õp 14,31  
Jeesus ütleb: Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes 
olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest ven-
dadest, seda te olete teinud mulle.  Mt 25,40  
Armas Jumal, palun jaga mulle halastavat meelsust, 
et võiksin natukenegi olla Sinu sarnane ja keegi saaks 
Sinu armastust tunda ning rõõmustada. 

28. Esmaspäev Tugev ning võimas tuul, mis lõhestas 
mägesid ja purustas kaljusid, käis Issanda ees. Aga 
Issandat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli maavä-
risemine, aga Issandat ei olnud maavärisemises. 

Ja maavärisemise järel tuli tuli, aga Issandat ei 
olnud tules. Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin. 
 1Kn 19,11–12  
Jeesus ütleb Nikodeemusele: Ära imesta, et ma sulle 
ütlen: Te peate sündima ülalt! Tuul puhub, kuhu ta 
tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb 
ja kuhu läheb.  Jh 3,7–8  
Armas hell Jumal, luba mind kuulda Sinu Püha Vaimu 
tasast häält. Luba mind olla kui tähelepanelik Eelija ja 
siis julgustatuna edasi minna kui see, kes on Sinuga 
kohtunud. 
Jh 6,26–29; Jh 15,1–8 

29. Teisipäev Kas ma ei peaks ustavalt rääkima seda, 
mis Issand mu suhu paneb?  4Ms 23,12  
Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me 
oleme näinud ja kuulnud.  Ap 4,20  
Jeesus, palun tee mind tähelepanelikuks Sinu käest vas-
tu võtma ja siis edasi andma seda, mida Sina ütled, us-
kudes, et Sinu suur vägi tegutseb. 
Ii 9,14–23.32–35; Jh 15,9–17 

30. Kolmapäev Meie Jumal muutis needmise õnnis-
tamiseks.  Ne 13,2  
Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega 
ega arvanud neile nende üleastumisi süüks ja on 
pannud meie sisse lepitussõna.  2Kr 5,19  
Issand Jumal, sina üksi suudad needmise muuta  
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õnnistamiseks. Jeesus, meie lepitaja Isaga, palun aita 
mind olla Sinu ees aus ja anna mulle andeks kõik mu 
eksimused ja patud. Alles siis saan vastu võtta õnnis-
tuse rõõmu. Ennäe, see tuleb mu hinge. 
Jh 6,30–35(36); Jh 15,18–25 

31. Neljapäev Te olite otsekui tulest tõmmatud tukk, 
aga te ei pöördunud tagasi minu juurde, ütleb Is-
sand.  Am 4,11  
Kui me oleme uskmatud, jääb tema ometi ustavaks, 
sest ta ei saa ennast salata.  2Tm 2,13  
Sina, Jumal, oled ka meie rahva pidanud segi paiskama, 
ja siiski oleme alles jäänud nagu tulest tõmmatud tukk. 
Täname Sind selle allesjätmise eest! Palun pööra see 
jääk Sinu juurde, kui oleme alles jäänud selleks, et Sina 
saaksid meid kasutada oma tuleviku nägemuse kohaselt. 
2Kr 4,11–18; Jh 15,26–16,4 

APRILL 

Kuu loosung: Maarja Magdaleena tuli ja kuulutas 
jüngritele: Ma olen näinud Issandat ja seda kõike ta üt-
les mulle.  Jh 20,18 

1. Reede Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulu-
taks sinu kiidetavust.  Ps 51,17  
Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulu-
tame ka teile.  1Jh 1,3  
Jumal, me täname Sind kõigi usklike imeliste koge-
muste eest, mis annavad meile põhjust Sind lakkama-
tult ülistada. Toida meie usku ka põuastel aegadel. Olgu 
Sulle meeltmööda jagada meile ikka ja jälle usku värs-
kendavaid kogemusi ja hetki. Anna, et saaksime tänagi 
Sinu osadust ise kogeda ja kellegagi jagada. 
Jh 16,16–23a; Jh 16,5–15 

2. Laupäev Jumal laskis rahva pöörduda kõrbeteed 
Kõrkjamere poole.  2Ms 13,18  
Me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb 
Jumal kõik tulla heaks.  Rm 8,28  
Jumal, paljud meie keskel ja meie ümber on mitmesu-
guste nõrkuste ja pahede – alkoholi, narkootikumide, 
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tubaka, pornograafia, enesetapumõtete ja muude kal-
duvuste – orjuses. Anna, et kiusatustele järeleandmise 
hetkeline mõnu ei kaaluks meie jaoks üles seda vaba-
duse magusust, mida Sina saad meile kinkida. Aita, et 
lubaksime end Sinul juhtida, nagu Iisraeli rahvas andis 
end kord Moosese juhtida. Muutugu ka meie elu rasked 
kogemused tugevuse aluskivideks Jeesuse Kristuse läbi! 
Ül 2,8–13; Jh 16,16–23a 

5. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (JUDICA) 
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid 
et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. 
 Mt 20,28  
Mk 10,35–45; 1Ms 22,1–14(15–19); Ps 43 
Jutlus: Mk 10,35–45 

3. Pühapäev Jumala ingel hüüdis taevast Haagarit 
ning ütles temale: Mis sul viga on, Haagar? Ära kar-
da, sest Jumal on kuulnud poisi häält seal, kus ta on. 
Tõuse, tõsta poiss üles ja võta ta käekõrvale, sest ma 
tahan temast teha suure rahva.  1Ms 21,17–18  
Seepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja 
jõuetud põlved ja õgvendage teerajad oma jalgadele. 
 Hb 12,12–13  
Tänu Sulle, Jumal, et Sul on kõrvad, mis kuulevad iga 
inimlapse häält. Anna täna, hingamispäeval, meile usal-
dust hüüda puhta südamega Sinu poole ning aita meil 
koguda jõudu argiseks elu- ja usuvõitluseks. 

4. Esmaspäev Haljale aasale paneb ta mind lebama, 
hingamisveele saadab ta mind; tema kosutab mu 
hinge.  Ps 23,2–3  
Jeesus ütleb: Minu lambad kuulevad minu häält ja 
mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma 
annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning 
keegi ei kisu neid minu käest.  Jh 10,27–28  
Jumal, anna, et me tunnetaksime ka oma argipäevi kui 
haljast aasa või hingamisvett, kus Sina kosutad meie 
hinge. Aita meil kuulda Sinu kutsuvat häält ja püsida 
Sinu jälgedes, et keegi ega miski meid Sinu käest ära 
ei kisuks. 
Jh 1,29–34; Jh 16,23b–33 

5. Teisipäev Nad laulsid Issandat kiites ning tänades: 
Sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti! 
 Esr 3,11  
Kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja 
Õlimäele.  Mk 14,26  
Anna meile, Issand, palvevaimu eriti siis, kui hirm on 
halvanud meie teotahte ja kustutanud lootuse, nii et hä-
dakisa asemel võiks meie huulilt kosta rõõmuhõisked 
ja -laulud. 
Ii 19,21–27; Jh 17,1–5 

6. Kolmapäev Kes on juhatanud Issanda Vaimu või 
teda õpetanud tema nõuandjana?  Js 40,13  
Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sü-



– 60 – – 61 –

Aprill Aprill 

gavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega 
jälgida tema teed!  Rm 11,33  
Jumal, me oleme tihti murede meelevallas, sest me ei 
tunne Sinu plaane. Pahatihti, soovides olla oma palve-
tega Sulle nõuandjaiks, ei ole meie ootused täitunud. 
Ometi oled Sa andnud meile usalduse, et need, kes pa-
luvad Sinu tahte täitumist, ei jää häbisse. Ära lase sel 
usaldusel kaduda ka keerulistes olukordades, ja anna, 
et imetleksime ikka ja jälle Sinu rikkuse ja tarkuse ja 
tunnetuse sügavust. 
Nl 3,1–8.14–20; Jh 17,6–11a 

7. Neljapäev Jumala abiga, kes sind aidaku, Kõige-
väelise abiga, kes sind õnnistagu.  1Ms 49,25  
Sellest me tunneme, et oleme pärit tõest. Ja me või-
me kinnitada tema ees oma südant, et olgu mis ta-
hes, milles meie süda meid süüdistab, Jumal on siiski 
meie südamest suurem ja tema teab kõik. 
 1Jh 3,19–20  
Me täname Sind, Jumal, et Sinu abi ja õnnistuste varaait 
on ammendamatu. Sa oled julgustanud meid koputama 
Sinu uksele ning rõõmustad eriti kadunud poegade ja 
tütarde kojunaasmise üle. Juhi meid ikka oma armu 
aujärje ette teadmisega, et Sinul on nii suur süda, et 
seal jätkub armastust ja ruumi igale patusele, kes tahab 
meelt parandada. 
Jr 15,15–21; Jh 17,11b–19 

8. Reede Taavet ütles Naatanile: Mina olen pattu tei-
nud Issanda vastu. Naatan ütles: Issand on juba su 
patu sulle andeks andnud. Sa ei sure.  2Sm 12,13  
Teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, an-
des meile andeks kõik üleastumised.  Kl 2,13  
Jumal, Sinu Poeg Jeesus on surmanud minu surma ja 
kinkinud mulle elu. Ometi ei ole ma neid Sinu kingitu-
si hinnanud küllalt kalliks. Hoia, Jumal, mu silme ees 
Jeesuse Kristuse hirmus kannatus ja auline ülestõusmi-
ne, et ma ei laseks maha voolata ühelgi verepiisal, mis 
Tema on valanud minu, patuse lunastamiseks. 
Hb 10,1.11–18; Jh 17,20–26 

9. Laupäev Issand on kuningas, maa ilutsegu. Rõõ-
mustagu saarte hulk.  Ps 97,1  
Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus 
ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus.  Rm 14,17  
Jumal, täida meie süda rõõmu ja tänuga kõige hea – iga-
päevase leiva ja Püha Vaimu andide – eest. Me usalda-
me, Jumal, Sinu valitsust. Anna, et võimalikult paljud 
inimesed usaldaksid endid Sinu valitsuse alla. Lase 
meil viibida Sinu paremal käel ka siis, kui Sinu valitsus 
saab ilmsiks kõigile. 
Ilm 14,1–3(4.5); Jh 18,1–11 
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6. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (PALMARUM) 
Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes 
usub, oleks temas igavene elu.  Jh 3,14b.15  
Jh 12,12–19; Js 50,4–9; Ps 55 
Jutlus: Fl 2,5-11 

10. Pühapäev Mina aga ootan Issandat, kes peidab 
oma palge Jaakobi soo eest.  Js 8,17  
Me ootame õndsa lootuse täitumist ning suure Ju-
mala ja meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse auhiil-
guse ilmumist, kes iseenda andis meie eest, et meid 
lunastada kõigest ülekohtust.  Tt 2,13–14  
Issand, tee tugevaks mu usk, kui mõtlen Sinu Poja 
Jeesuse Kristuse kannatusele. Anna, et võtaksin Jee- 
suse kannatust ja ristisurma päris isiklikult, sest Tema 
on surnud, et päästa ka mind mu patusüüst ja -orjusest. 
Lase, Jumal, paista oma pale minu peale Issanda Jee-
suse Kristuse läbi. 

11. Esmaspäev Olge kindlad, ja saagu tugevaks süda-
med teil kõigil, kes ootate Issandat!  Ps 31,25  
Jeesuse Kristuse läbi me oleme usus saanud ligipää-
su ka sellele armule, milles me seisame.  Rm 5,2  
Jumal, ma ootan, et Issand Jeesus tuleks mu tänasesse 
päeva. Valmista mind ette Tema tulekuks kogu maail-
ma kohtumõistjana. Anna, et võimalikult paljud seaksid 
oma suhted Sinuga korda nüüd, armuajal, ja et meie sü-
damed oleksid täidetud kindla lootusega Sinult saada-

vale kirkusele. 
Mt 26,6–13; Jh 18,12–27 

12. Teisipäev Rõõmuhüüdega andke teada, kuuluta-
ge seda, levitage maailma ääreni, öelge: Issand on 
lunastanud oma sulase Jaakobi.  Js 48,20  
Tema on meid kiskunud välja pimeduse meelevallast 
ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki. Kl 1,13  
Jumal, ole armuline igaühele, kes pole veel vaba pime-
duse meelevallast ja patu orjusest. Kandku Sinu Poja 
Jeesuse Kristuse ohvrivere iga piisk rohket vilja meis 
kõigis, et võiksime tunda rõõmu pääsemisest Sinu riiki. 
Ii 38,1–11;(40,1–5); Jh 18,28–40 

13. Kolmapäev Tema on suur ilmamaa ääreni.  Mi 5,3  
Jeesus ütleb: Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, 
siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab 
palju vilja.  Jh 12,24  
Jumal, täname Sind, et tohime olla samade tõotuste pä-
rijad, mida Sa kord andsid Iisraeli rahvale oma proh-
vetite läbi. Tänu Sulle, et Sa oled tõotanud hoolitseda 
oma karja, oma koguduse eest – ka siis, kui meie, Sinu 
karjamaa kari, oleme pööranud Sulle selja. Juhata meid 
Sinu kava kohaselt, et kannaksime palju head vilja. 
Lk 22,1–6; Jh 19,1–5 
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SUUR NELJAPÄEV 
Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halasta-
ja ja armuline on Issand.  Ps 111,4  
Jh 13,1–15.34–35; 2Ms 12,1–4(5)6–8(9)10–14; Jh 19,6–
16a 
Jutlus: 1Kr 11,23–26 

14. Neljapäev Minu ees peab nõtkuma iga põlv, kõik 
keeled peavad andma mulle vande. Üksnes Issan-
das – nõnda öeldakse minu kohta – on õigus ja jõud. 
 Js 45,23–24  
Jeesus ütleb: Mina olen taevast alla tulnud elav leib. 
Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. 
 Jh 6,51  
Jumal, meie ümber on palju inimesi, kes peavad Sinu 
Sõna mitte tõeks, vaid muinasjutuks. Tunnistame, et 
meie, Sinu rahvas, ei ole osanud kõnelda ega tegutseda 
nii, et teised meie usku hindaksid ja Sinule au annaksid. 
Võta siis vastu meie kõigi kahetsus ja ära saada kedagi 
häbiga minema. Toida meie usku täna ja igal võimalusel 
Sinu Poja kalli ihu ja vere sakramendiga. 

SUUR REEDE 
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ai-
nusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, 
ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.  Jh 3,16  
Jh 19,16–30; Js 52,13–15; Js 53,1–12; 
Jutlus: 2Kr 5,(14b–18)19–21 

15. Reede Issand, pööra mu süda oma tunnistuste 
poole, aga mitte ahnuse poole.  Ps 119,36  
Jeesus Kristus alandas iseennast, saades kuulekaks 
surmani, pealegi ristisurmani.  Fl 2,8  
Jumal, täna meenutame päeva, mil Sinu Pojale löödud 
haavadest voolas kallis ohvriveri. Anna, et see puhas-
taks meid ja kogu maailma patust, et võiksime olla Sinu 
suure armu tunnistajad ega mõtleks, mis kasu meie isik-
likult võiksime sellest saada. 

16. Laupäev Elusta meid, siis me kuulutame sinu 
nime.  Ps 80,19  
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evan-
geeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 
 2Tm 1,10  
Jumal, me mõtleme täna päevale, mil Sinu Poeg Jee-
sus – ihu poolest surmatuna, ent vaimu läbi elustatuna 
– läks ja kuulutas vangis olevaile vaimudele sedasama 
evangeeliumi, mis meidki on elavaks teinud juba maa 
peal elades. Elusta meid, Jumal, päevast päeva, aga eriti 
nüüd, suurimate pühade päevil! 
1Pt 3,18–22; Jh 19,31–42 
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1. ÜLESTÕUSMISPÜHA 
Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan iga-
vesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surma-
valla võtmed.  Ilm 1,18  
Mk 16,1–8; 1Sm 2,1–8a; 
Jutlus: 1Kr 15,1–11 

17. Pühapäev Kui Taaveti päevad liginesid surmale, 
siis andis ta oma pojale Saalomonile käsu, öeldes: 
Mina lähen kõige maailma teed, ole siis vahva ja ole 
mees! Pea, mida Issand, su Jumal, on käskinud pi-
dada.  1Kn 2,1–2.3  
Jeesus ütleb: Rahu olgu teile! Nõnda nagu minu Isa 
on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid. 
 Jh 20,21  
Jumal, Sa ei jätnud oma Poega surmavalda, vaid ära-
tasid Ta üles Tema ettekuulutuse kohaselt. Täida täna, 
Kristuse ülestõusmispühal, kõigi oma laste südamed 
rõõmuga ja aita meil olla Ülestõusnu tunnistajad. Sel-
leks uuenda meis iga päev Püha Vaimu andi, et tunnis-
taksime Kristusest nii, nagu Sina tahad. 

2. ÜLESTÕUSMISPÜHA 
Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan iga-
vesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surma-
valla võtmed.  Ilm 1,18  
Lk 24,13–35; Js 25,6–9 
Jutlus: 1Kr 15,12–20 

18. Esmaspäev Et su silmad oleksid lahti ööd ja päe-
vad selle koja kohal, selle paiga kohal, mille kohta sa 
oled öelnud: Seal peab olema minu nimi.  1Kn 8,29  
Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtu-
aeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed 
lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma 
nende keskele ja ütles neile: Rahu teile!  Jh 20,19  
Tule, Jeesus, meie keskele. Pühitse meie kirikuid ja ko-
dusid ning iga paika, kus viibime ja palvetame. Luba 
meil igas paigas otsida Sinu lähedust palves ja pühas 
Sõnas, aga anna, et peaksime kõige kallimaiks neid tun-
de, mil tohime nautida Sinu rahva osadust kirikus või 
palvemajas. 

19. Teisipäev Ma laotan oma käed laiali sinu poole, 
mu hing himustab su järele nagu janunev maa. 
 Ps 143,6  
Januneja tulgu. Kes tahab, võtku eluvett ilma tasu-
ta.  Ilm 22,17  
Nii nagu Sina, Jumal, sirutad meie poole oma käsi, siru-
tame meiegi oma käsi Sinu poole. Juhi meie käed kok-
ku ning rahulda meie nälga ja janu Sinu ligiolu järele. 
Jooda meid eluveega, et me ei otsiks oma vaimule sööki 
ega jooki kusagilt mujalt kui Sinu allikast. 
Jh 20,1–10; Jh 20,19–23 

20. Kolmapäev Tema, kes pillutas Iisraeli, kogub ja 
hoiab teda nagu karjane oma karja.  Jr 31,10  



– 68 – – 69 –

Aprill Aprill 

Jeesus palvetab: Ma ei palu üksnes nende eest, vaid 
ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minus-
se uskuma, et kõik oleksid üks.  Jh 17,20–21  
Jumal, Sinu Poeg Jeesus palus ristikoguduse ühtsu-
se eest, et me kõik teaksime: meil on üks Isa, Looja, 
üks Lunastaja, Kristus, Jumala ainusündinud Poeg, ja 
üks Pühitseja, Püha Vaim. Sina ise, Jumal, kogu kokku 
laiali pillutatud kirik, et maailm usuks: me oleme tõesti 
Päästja Jeesuse järgijad! 
Jh 20,11–18; Jh 20,24–31 

21. Neljapäev Vihake kurja ja armastage head, pan-
ge väravas kehtima õigus; vahest Issand, vägede Ju-
mal, annab siiski armu.  Am 5,15  
Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on 
kõiksugune headus ja õigus ja tõde.  Ef 5,8–9  
Jumal, anna, et näeksime kaasinimesi samas valguses, 
milles Jeesus nägi kõiki patuseid, kui Ta oli valmis loo-
buma oma maisest elust, et võiksime vaid elada nüüd ja 
igavesti. Anna meile silmad nägema palki oma silmas, et 
saaksime armastusega võtta ära pinde teiste silmist. Osu-
tugu võimalikult suureks see jääk, millele Sa armu annad! 
Jh 21,1–14; Jh 21,1–14 

22. Reede Võta kätte ja hakka tööle! Issand olgu si-
nuga.  1Aj 22,16  
Apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse üles-
tõusmist, ja suur arm oli nende kõikide peal.  Ap 4,33  

Jumal, me täname Sind kõigi vahendite eest, mis Sa 
oled andnud, et saaksime teha tööd Sinu riigi ja oma li-
gimeste heaks. Anna meile tarkust ja õnnistust, et kasu-
taksime viljakalt seda aega, mis Sa meile oled kinkinud, 
et Sinu arm võiks olla meiega ja meie ümber. 
Lk 24,36–47; Jh 21,15–19 

23. Laupäev Sa oled otsekui kastetud rohuaed, vee-
lätte sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust. 
 Js 58,11  
Kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janu-
ne enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab 
tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks.  Jh 4,14  
Oh Jumal, õpeta meid ammutama taevasest allikast seda 
vett, mis võib saada meie sees igavesse ellu voolavaks 
allikaks. Kasta meid taevase kastega, et võiksime kanda 
head vilja ka põuasel maal. 
Lk 24,1–12; Jh 21,20–25 

1. PÜHAPÄEV PÄRAST 
ÜLESTÕUSMISPÜHA (QUASIMODOGENITI) 
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, 
kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud 
elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi 
surnuist.  1Pt 1,3  
Jh 20,19–29; Js 40,26–31; Ps 81 
Jutlus: 1Pt 1,3–9 
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24. Pühapäev Ometi rõõmustan mina Issandas, hõis-
kan oma pääste Jumalas.  Ha 3,18  
Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alis-
tuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse 
kirja pandud.  Lk 10,20  
Jumal, ära põlga meid, patuseid, sellepärast, et meie-
gi ihkame pahatihti maistest rõõmudest osa saada. Aita 
meil mõista, kui kaduvad ja väsitavad need rõõmud on. 
Võta kuulda meie palveid ja lase meil juba maises elus 
kogeda taevaseid rõõme, mis kaasnevad usuga, et meie 
nimed on Sinu juures kirja pandud. 

25. Esmaspäev Taevad rõõmustugu ja maa ilutsegu! Ja 
öelge paganate seas: Issand on kuningas!  1Aj 16,31  
Jeesus ütleb: Minule on antud kõik meelevald taevas 
ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rah-
vad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse 
ja õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen 
käskinud.  Mt 28,18–20  
Oh, Jumal, kui tõrksalt võttis maailm vastu Sinu Poja 
Jeesuse, universumi valitseja. Aga need, kes Tema vas-
tu võtsid, oled Sa teinud oma lasteks. Anna siis, et me 
ei oleks kadunud lapsed, vaid toituksime hea meelega 
Sinu karjamaal ning tutvustaksime Sind ja Sinu rikka-
likku karjamaad ka kõigile teistele inimestele, et saa-
buks aeg, mil ei oleks maailmas rahvast ega inimest, 
kes Sind ei tunneks. 
1Jh 5,1–5; 1Jh 1,1–4 

26. Teisipäev Kus on inimene, kes jääb elama ega näe 
surma, kes päästab oma elu surmavalla käest? 
 Ps 89,49  
Patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene 
elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.  Rm 6,23  
Jumal, hoia meid otsimast süüdlasi, kui meil on midagi 
halvasti. Anna, et me ei veeretaks süüd ka Aadamale 
ja Eevale, kes olid esimesed pattulangejad. Ka meie 
ise oleme mõtte, sõna ja teoga pattu teinud ning ole-
me väärt patu palka, surma. Täname Sind pattude and-
eksandmise ja igavese elu anni eest Kristuses Jeesuses. 
Luba, et Kristus teeks endale aseme meie südameis, et 
pääseksime kord Sinu taevasesse riiki! 
Ii 42,7–13(14–17); 1Jh 1,5–10 

27. Kolmapäev Te peate hoidma Issanda, oma Juma-
la poole, nagu te seda olete teinud tänapäevani. 
 Jos 23,8  
Meie ei ole ju iseendast kõlblikud midagi lugema 
oma teeneks, just nagu oleks see meist endist, vaid 
meie kõlblikkus tuleb Jumalalt.  2Kr 3,5  
Jumal, anna, et armastus ja truudus Sinu vastu ühendaks 
Sinu rahvast kõikjal maailma eri kirikutes. Anna meile 
andeks meie nõrkus ja tee meid tugevaks, et meie käed 
ja suu kuulutaksid Sinu sõbralikkust, et võimalikud pal-
jud saaksid kord istuda peolauas Sinu taevariigis. 
Js 66,6–13(14); 1Jh 2,1–6 
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28. Neljapäev Issand mõistab kohut paganate vahel 
ning juhatab paljusid rahvaid. Siis nad taovad oma 
mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks.  Js 2,4  
Selle sõna on Jumal läkitanud Iisraeli lastele, kuulu-
tades evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse läbi, kes 
on kõikide Issand.  Ap 10,36  
Jumal, aita meil laulda rahust seal, kus inimesed on vae-
nujalal. Tänu Sulle, et Sinu Poeg Jeesus on tõotanud olla 
meie poolel, kui oleme rahutegijad Tema nimel. Õpeta 
siis meid, kuidas olla Sinu rahu viljakad saadikud. 
1Pt 2,1–10; 1Jh 2,7–11 

29. Reede Ärge hauduge südames üksteisele kurja ja 
ärge armastage valevandumist, sest kõike seda ma 
vihkan, ütleb Issand.  Sk 8,17  
Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage 
üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud 
Kristuses.  Ef 4,32  
Jumal, aita meil noomida rahurikkujaid, lohutada julgu-
setuid, olla mõistvad nõrkadega, ümber veenda vasta-
seid, kaitsta end vaenu vastu, virgutada laisku, ohjelda-
da tülinorijaid, juhatada koht kätte kõrkidele, rahustada 
tülitsejaid, õpetada teadmatuid, aidata vaeseid, vabas-
tada rõhutuid, julgustada häid, taluda halbu ja – armas-
tada kõiki! 
Ilm 7,13–17; 1Jh 2,12–17 

30. Laupäev Issand ütles Moosesele: Sa oled armu 
leidnud minu silmis ja ma tunnen sind nimepidi. 
 2Ms 33,17  
Jeesus ütleb: Mina olen hea karjane ja tunnen omi 
ja minu omad tunnevad mind.  Jh 10,14  
Issand, anna, et tunneksime Sinus ikka ja jälle ära hea 
Karjase, kes meie eest muretseb, hoolitseb ja meid kan-
nab. Sina tead, milles oleme kõige rohkem vigastatud 
ja haavatud, milliseid muresid ja probleeme me kõi-
ge enam sooviksime endalt maha raputada. Ära vaata 
meist mööda, vaid vaata ikka armuga meie poole! 
Ap 8,26–39; 1Jh 2,18–29 



– 74 – – 75 –

Mai Mai 

MAI 

Kuu loosung: Soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja 
sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel. 
 3Jh 1,2 

2. PÜHAPÄEV PÄRAST ÜLESTÕUSMISPÜHA
(MISERICORDIAS DOMINI) 
Kristus ütleb: Mina olen hea karjane. Minu lambad kuu-
levad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad 
mulle ning ma annan neile igavese elu. Jh 10,11a.27–28a  
Jh 10,11–16(27–30); Hs 34,1–2(3–9)10–16.31; Ps 56 
Jutlus: 1Pt 2,21b–25 

1. Pühapäev Otsekui taevad on maast kõrgemal, 
nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu 
mõtted kõrgemad kui teie mõtted.  Js 55,9  
Poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, 
aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. 
 1Kr 13,9–10  
Kõigeväeline Jumal, anna meile tarkust ja taipamist 
mõista, et maa peal ei ole midagi võrreldavat Sinu tee-
de ja mõtetega. Sinu palge ees oleme tõepoolest abitud 
ja poolikud. Tule meie ellu juba täna ja pööra meid 

Sinu täiuslikkuse suunas. 

2. Esmaspäev Issand, su otsused muistsest ajast on 
õiged ja kindlad.  Js 25,1  
Jumal on meid ette määranud lapseõiguse osalisteks 
Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise 
heameelt mööda.  Ef 1,5  
Maailm on täis asju ja olukordi, mida peame ideaalse-
teks, otse jumalikeks. Ometigi on neil üks suur puu-
dus – nad tulevad ja lähevad ning me himustame aina 
uut. Kuid kõige selle muutlikkuse virvarris oled Sina, 
Jumal, muutumatu kalju, millel seistes saame ülistada 
Sind ja Su nime. Sa oled meid ette määranud lapseõigu-
se osaliseks Sinu Poja kõrvale. Tänu Sulle! 
Jh 10,1–10; 1Jh 3,1–10 

3. Teisipäev Laulge Issandale uut laulu tema kiitu-
seks maailma äärest.  Js 42,10  
Kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule ega lase 
end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, 
mida te olete kuulnud ja mida on kuulutatud kogu 
loodule taeva all.  Kl 1,23  
Issand, Sa oled väärt, et kogu loodu laulaks Sulle igal 
päeval uut kiituslaulu! Tee meist Sinu Sõna ustavad 
teenrid, kes rajavad oma usu Sinule ja kes kuulutavad 
Sinu rõõmusõnumit teistele edasi. 
Mt 9,35–10,1; 1Jh 3,11–18 

3. mai 1728 – algas loosungite väljajagamine Herrnhutis 
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4. Kolmapäev Vaata, lapsed on pärisosa Issandalt, 
ihusugu on tasu temalt.  Ps 127,3  
Jeesus võttis ühe lapse, pani nende keskele seisma, 
kaisutas last ja ütles neile: Kes iganes ühe niisugu-
se lapse vastu võtab minu nimel, võtab vastu minu, 
ja kes iganes vastu võtab minu, võtab vastu mitte 
minu, vaid minu Läkitaja.  Mk 9,36–37  
Tõepoolest, lapsed on kogu inimkonna kalleim vara, 
pärisosa Sinult, Issand. Sa võrdled iga lapsukest lausa 
iseendaga! Me täname Sind selle tõotuse eest: kes võtab 
vastu lapsukese, see võtab vastu Sinu ja Sinuga koos 
Sinu läkitaja – meie Taevase Isa. 
Jh 17,20–26; 1Jh 3,19–24 

5. Neljapäev Mina, Issand, olen õigusega sind kut-
sunud ja kinnitan su kätt.  Js 42,6  
Jeesuse Kristuse sees usu läbi temasse on meil jul-
gus ja usaldav ligipääs Jumalale.  Ef 3,12  
Issand, me täname Sind, et oled meid oma õiguse läbi 
kutsunud, et kaitsta ja hoida meid ka algaval päeval. 
Sina oled valimatult kutsunud kõiki, kuid valiku oled 
jätnud meie teha. Aita siis teha õige valik, et meil 
oleks usu läbi julge ja usaldav ligipääs Sulle, armuline 
Jumal. 
Ef 4,11–16; 1Jh 4,1–6 

6. Reede Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga 
salajase asja üle, olgu see hea või kuri.  Kg 12,14  
Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale 
aru andma. Ärgem siis enam mõistkem kohut üks-
teise üle.  Rm 14,12–13  
Tänu, Issand, et täna kestab veel armuaeg! Siiski Sa 
hoiatad meid: see aeg ei kesta lõpmatult. See lõpeb – 
kellele varem, kellele hiljem. Kord on see kõigile lõp-
penud ja Sa viid meid kohtusse. Aita meil iga päev elada 
nii, et meie mõtted, sõnad ja teod ei oleks komistuseks 
ligimesele, vaid aitaksid viia kohtupäeval nii meid kui 
meie lähedasi Sinu paremale käele. 
Hs 34,23–31; 1Jh 4,7–16 

7. Laupäev Oh Issand, aita nüüd! Oh Issand, lase 
hästi korda minna!  Ps 118,25  
Rahu Jumal valmistagu teid kõiges heas tegema 
tema tahtmist.  Hb 13,20–21  
Oh Issand, aita just nüüd, praegusel hetkel, lase kõik 
hästi korda minna! Kui palju on olnud raskeid olukordi, 
kus just nüüd on Sinu abi väga vajalik. Sa ei ole olnud 
kaugel. Ära lase mul nüüdki kahelda Sinu võimes abis-
tada, vaid saada korda, mis on Sulle meelepärane. Siis 
tahan ma Sind tänada ja austada kogu südamest. 
Jh 14,1–6; 1Jh 4,17–21 



– 78 – – 79 –

Mai Mai 

3. PÜHAPÄEV PÄRAST 
ÜLESTÕUSMISPÜHA (JUBILATE) 
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on 
möödunud, vaata, uus on sündinud.  2Kr 5,17 
Jh 15,1–8; 1Ms 1,1–4a.26–2,4a; Ps 66 
Jutlus: 1Jh 5,1–4 

8. Pühapäev Ma juhin pimedaid teel, mida nad ei tun-
ne, ma lasen neid käia tundmatuid radu.  Js 42,16  
Jumal on teid kutsunud pimedusest oma imelisse 
valgusse.  1Pt 2,9a  
Käime sageli pimedatel teedel, mida me ei tunne. Sa 
lased meil mõnda aega seda teha, et mõistaksime – vaid 
Sinu valguses on meie teekäimine võimalik. Kui suu-
dame Sinu valgust näha ja seda vastu võtta, siis ei taga-
ne Sina oma tõotusest: te olete kuninglik preesterkond, 
püha rahvas, kes on kutsutud kuulutama, tänama ja ülis-
tama Sind! Issand, võta vastu ka meie tänu ja ülistus 
algaval päeval. 

9. Esmaspäev Issand on õiglane, ta armastab õiglust. 
 Ps 11,7  
Saage uueks oma mõttelaadilt ja riietuge uue inime-
sega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse 
ja pühaduse sisse.  Ef 4,23–24  
Kes meist ei igatseks õigust ja õiglust! Kahjuks on seda 
maailmas imevähe leida – igaühel olevat oma õigus. 
Õnneks on maailmas siiski vaid üks õiglus – see oled 

Sina, Issand. Sa tahad teha meidki Sinu sarnasteks, õig-
lasteks Sinu mõõdupuu järgi, et riietuda uue inimesega 
elama tões, õiguses ja vagaduses. Aita meid selleks, Is-
sand Jumal, et võiksime kord näha Sind palgest palgesse! 
Rm 1,18–25; 1Jh 5,1–5 

10. Teisipäev Siis üks ei õpeta enam teist ega vend 
venda, öeldes: Tunne Issandat, sest nad kõik tun-
nevad mind, niihästi pisikesed kui suured, ütleb Is-
sand.  Jr 31,34  
Siis nad ütlesid talle: Mida me peame ette võtma, et 
teha Jumala tegusid? Jeesus vastas: See ongi Jumala 
tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. 
 Jh 6,28–29  
Issand! Selleks, et me kõik tunneksime Sind, õpeta 
meid ära tundma oma pattu ning seda siiralt ja südamest 
kahetsema. Ja kui me seda suudame, siis saame toetuda 
Sinu tõotusele anda andeks meie süü ja kustutada meie 
patud. Usk Jumalasse ei ole mitte meist enestest, vaid 
see on Jeesusest Kristusest, kelle Jumal on läkitanud. 
Kasvata meie usku ka tänasel päeval! 
1Tm 4,(1–3)4.5; 1Jh 5,6–12 

11. Kolmapäev Issand oli Saamueliga ega lasknud 
ainsatki oma sõna tühja minna.  1Sm 3,19  
Jeesus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuul-
da mind.  Lk 10,16  
Jumal, Sina kutsud ikka ustavaid kaastöölisi oma vii-
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namäele, nii nagu Sa seda tegid Saamueliga, kellest sai 
Sinu ustav prohvet. Aita meidki, et võiksime Sulle vas-
tata Saamueli kombel: "Räägi, Issand, sest Su sulane 
kuuleb". Aita, et me ka täna Sinu antud juhtnööridest 
ainsatki tähelepanuta ei jätaks. Kinnita meid oma Vai-
muga, et meist ei saaks Sinu kõrvale lükkajad, vaid vas-
tupidi, Sinu tunnistajad. 
Jh 8,31–36; 1Jh 5,13–21 

12. Neljapäev Sa andsid mulle elu ja osaduse, ja su 
hoolitsus hoidis mu vaimu.  Ii 10,12  
Te olete kuulnud Iiobi kannatlikkusest ja näinud 
Issanda antud elulõppu, sest Issand on halastav ja 
armuline.  Jk 5,11  
Keset uskumatuid kannatusi säilitasid Sina, Jumal, osa-
duse ja hoolitsuse Iiobi vaimu eest ega lasknud sellel 
murduda. Me palume, tee sedasama ka meie vaimuga, 
kui raskused ja kannatused meidki tabavad. Ära hülga 
meid meie patu pärast, vaid halasta oma püha nime pä-
rast! Ole ka täna armuline meile, kes me Sind usaldame 
ja Sinult abi palume. 
Rm 8,7–11; 2Jh 1–6 

13. Reede Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole 
ja sa tegid mu terveks.  Ps 30,3  
Jeesus ütles tervenenule: Mine koju omade juurde 
ja kuuluta neile, mida kõike Issand sulle on teinud 
ja et ta sinu peale on halastanud.  Mk 5,19  

Issand, mu Jumal! Halasta ka minu peale, kui olen hai-
ge, tõbine ja vaevatud. Kuule, kui palves kisendan Su 
poole, et Sa mindki tervendaksid. Ja et minagi võiksin 
oma lähedastele kuulutada, mida Issand mulle on tei-
nud, ja et Ta on minugi peale halastanud. 
Jh 19,1–7; 2Jh 7–13 

14. Laupäev Issanda halastused ei ole lõppenud: 
need on igal hommikul uued – sinu ustavus on suur. 
 Nl 3,22–23  
Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene 
kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päe-
valt.  2Kr 4,16  
Jumal, tänu Sulle, et Sinu halastused ei lõppenud eile 
ega täna, need on igal hommikul uued. Aita meil uskuda 
nendesse ja olla innukad Sinu riigi töös. Me ei saa väl-
tida oma välimist kulumist, kuid saame Sinult paluda 
meie sisemise inimese uuendamist. Aita meid selleks, 
oh Looja Püha Vaim. 
Ilm 22,1–5; 3Jh 1–15 

4. PÜHAPÄEV PÄRAST 
ÜLESTÕUSMISPÜHA (CANTATE) 
Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. 
 Ps 98,1 
Mt 11,25–30; Js 12,1–6; Ps 98 
Jutlus: Kl 3,12–17 
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15. Pühapäev Igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, 
pääseb.  Jl 3,5  
Peetrus räägib Jeesusest: Kellegi muu läbi ei ole 
päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi 
teist nime, kelle läbi meid päästetaks.  Ap 4,12  
Issand, milline tõotus – hüüda kõigest hingest appi vaid 
Sinu nime ja pääseda! Me ei pea ekseldes ootama ja ot-
sima, kes meid päästaks. Sa oled meie ette seadnud vaid 
ühe otsetee Sinu päästesse. See oled Sina ise, meie ar-
muline Jumal! Kuule meie palvet oma püha nime pärast! 

16. Esmaspäev Kui Iiobi kolm sõpra kuulsid kogu 
sellest õnnetusest, mis teda oli tabanud, siis tulid 
nad ja istusid maas koos temaga seitse päeva ja seit-
se ööd, ja ükski ei rääkinud temaga sõnagi, sest nad 
nägid, et ta valu oli väga suur.  Ii 2,11.13  
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristu-
se seadust.  Gl 6,2  
Nii nagu Iiobit, tabavad ka meid vahel väga valusad 
hoobid. Aita meilgi Iiobi kombel kurjast hoiduda ja mit-
te pattu langeda. Küll on hea, kui meil on rasketel tun-
didel sõbrad, kes meie valust siiralt osa võtavad, meid 
trööstivad ja kaasa tunnevad. Issand, ole ise meile neil 
tundidel väga ligi ja saada häid sõpru meie kannatusi 
jagama. Aita meil kanda oma koormaid ja kingi meilegi 
osavõtlikku meelt üksteise koormate kandmisel. 
Õp 8,22–32(33–36); Jn 1,1–16 

17. Teisipäev Issanda nõu on imeline ja tema tarkus 
suur.  Js 28,29  
Kristus on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit ra-
hust teile, kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile. 
 Ef 2,17  
Inimesed on pika ajaloo jooksul õppinud tegema mit-
mesuguseid tegevusi. Kõik see on tulnud vägede Is-
sandalt – kõik mitte korraga, vaid sedamööda, kuidas 
inimene on olnud suuteline vastu võtma. Õpeta meid 
Sinu nõu ja tarkust mõistlikul viisil vastu võtma, et me 
sellega enestele nuhtlust kaela ei tõmbaks. Üle kõige tä-
name Sind aga Sinu toodud rahusõnumi eest, sõltumata 
sellest, kui kaugel või lähedal keegi meist viibib. 
Rm 15,14–21; Jn 2,1–11 

18. Kolmapäev Issanda päralt on maa toed ja nende 
peale on ta seadnud maailma.  1Sm 2,8  
Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna 
oli Jumal.  Jh 1,1  
Jumal, Sina oled kogu loodu rajanud vaid oma sõna läbi 
ja Sinu sõna ise oli Jumal. Sina oled loonud nii väge-
vad kui viletsad. Sina oled loonud imelise täpsusega 
loodusseadused, mille järgi kogu maailmaruum toimib. 
Oma hea tahte järgi tõstad Sa ka viletsad üles põrmust 
ja paned nad istuma aujärgedele. Aita meil ülal hoida 
seda lootust! 
Mt 11,25–30; Jn 3,1–10 
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19. Neljapäev Kas Jumal on unustanud olla armu-
line? Kas tema on vihas lõpetanud oma halastuse? 
 Ps 77,10  
Kus patt on suurenenud, seal on arm saanud üliroh-
keks.  Rm 5,20  
Hea Isa, anna meile andeks meie sagedased unustami-
sed ja kutsu meid ikka tagasi enese juurde. Sina, kes 
vihkad pattu, oled ometi armuline ja halastad iga kahet-
seva patuse peale. Nii nagu surm tuli ühe inimese kau-
du, nõnda on ka arm ja elu tulnud ühe inimese, Jumala 
Poja kannatuse, surma ja ülestõusmise kaudu. Tänu ja 
kiitus Sulle, Isa, selle eest! Tänu Sulle, et me ei pea 
rehkendama Sinu armu suuruse üle, vaid selle mõõt on 
kõigile ühesugune – ülirohke! 
1Kr 14,6–9.15–19; Jn 4,1–11 

20. Reede Kõik mu pahateod ulatuvad üle mu pea; 
nagu raske koorem on need läinud rängemaks, kui 
ma suudan kanda.  Ps 38,5  
Kristus on kustutanud ära meie võlakirja koos mää-
rustega, mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrval-
danud, naelutades selle risti külge.  Kl 2,14  
Õpeta, Jumal, meilegi oma pattude äratundmist, nagu 
Sa seda tegid kuningliku laulikuga, et me tõeliselt tun-
neksime, milline koorem meil kanda on ja mis meid 
üha hukatuse poole kisub. Aga Sina oled meile appi 
tulnud, et kustutada meie võlakirjad ja meie patusüü, 
naelutades selle Kolgata ristipuu külge. Aita, et me täna 

kergemeelselt ega meelega Sinu Püha tahtmise vastu ei 
eksiks. 
Ilm 5,11–14; Gl 1,1–9 

21. Laupäev Ei küllastu iialgi rahast, kes armastab 
raha, ja tulust, kes armastab rikkust.  Kg 5,9  
Kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist 
meile küll. Kes tahavad aga rikastuda, need lange-
vad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja 
kahjulikesse himudesse.  1Tm 6,8–9  
Nii nagu ikka, teab tark Koguja, mida meile soovitada, 
millest hoiduda. Issand, Sa ise õpetad meid evangeeliu-
mis mitte koguma maiseid aardeid, sest need hävivad 
ja meie koos nendega. Maises elus palugem enestele 
tervist, elatist ja ihukatet. Issand, üle kõige anna meile 
tarkust koguda endile varandust taevasse, kus koi ega 
rooste seda ei riku ega vargad ei varasta. 
Jh 6,(60–62)63–69; Gl 1,10–24 

5. PÜHAPÄEV PÄRAST 
ÜLESTÕUSMISPÜHA (ROGATE) 
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu pal-
vet ega ole mult ära võtnud oma heldust!  Ps 66,20  
Jh 16,23b–28; 2Ms 32,7–14; Ps 95 
Jutlus: 1Tm 2,1–6a 

22. Pühapäev Ma viin kolmanda osa tulle ning sula-
tan neid, nagu sulatatakse hõbedat, ja proovin neid, 
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nagu proovitakse kulda. Ta hüüab minu nime ja ma 
vastan temale.  Sk 13,9  
Sellest päästest te väga rõõmutsete, kuigi te nüüd 
vajaduse korral pisut kurvastute mõnesugustes kiu-
satustes, et teie usk, kui see on läbi katsutud, leitaks 
kallihinnalisem olevat kullast, mis kaob ja siiski tu-
les läbi katsutakse.  1Pt 1,6–7  
Issand, Sa oled ütelnud: mitte igaüks, kes ütleb mulle 
tol päeval "Issand, Issand", ei pääse taevariiki. Sa val-
mistad meid kõigiti, rõõmu ja murega, valu ja kannatus-
tega, selleks ette. Kui see nõnda sünnib, siis ütled Sina: 
"See on minu rahvas!" Ja meie võime rõõmuga vastata: 
"Issand, minu Jumal!". Anna meile jõudu ja tarkust sel-
liseks kohtumiseks iga päev hoolega valmistuda! 

22. mai – Misjoniohvri nädal 

23. Esmaspäev Hõisake Jumalale, kes on meie tuge-
vus!  Ps 81,2  
Me näitame end Jumala abilistena kõiges: suures 
kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes, kui 
kurvad, aga ikka rõõmsad; kui vaesed, kes siiski pal-
jusid rikkaks teevad; kui need, kellel ei ole midagi ja 
kelle päralt on kõik.  2Kr 6,4.10  
Rikas ei ole mitte see, kellel palju on, vaid see, kellel on 
palju jagada. Issand, meil endil ei ole tõepoolest midagi 
– kõik see, mis on, tuleb Sinult, Igavene Isa. Aita meil 
olla Sinu jalgadeks ja käteks, kes Sinu headust maailma 

laiali kannavad. Tehkem seda mitte kurva meelega, vaid 
rõõmu ja hõiskamisega! 
Mk 1,32–39; Gl 2,1–10 

24. Teisipäev Issand! Ära vihasta üleliia ja ära mee-
nuta ülekohut lõpmata: näe, vaata ometi – me kõik 
oleme ju sinu rahvas!  Js 64,8  
Johannes kirjutab: Mu lapsed, seda ma kirjutan tei-
le, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi pattu teeb, siis 
on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on 
õige.  1Jh 2,1  
Jeesus Kristus, Sina helde vahemees ja eestkostja Isa 
ja minu, patuse inimese vahel. Palveta koos minuga: 
Isa, ära vihasta minu peale, ära meenuta ülekohut, mida 
olen teinud, sest koos kõigi oma ligimestega tahame 
olla ikka Sinu rahvas! Hoia mind ka täna patu eest! 
Jeesus Kristus, vaid Sina oled tee, tõde ja elu, kelle läbi 
on meil ainus pääsetee Isa juurde igavesse ellu. 
Lk 18,1–8; Gl 2,11–21 

25. Kolmapäev Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, 
ilu ja hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal, 
on Sinu.  1Aj 29,11  
Üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimes-
te vahel: inimene Kristus Jeesus, kes on iseenese loo-
vutanud lunastushinnaks kõikide eest.  1Tm 2,5–6  
Suur ja vägev Jumal! Sinule kuulub kogu au, hiilgus ja 
sära nii taevas kui maa peal. Kogu sellest vägevusest 
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ja armastusest langenud inimsoo vastu oled sa loovuta-
nud lunastushinnaks kõige kallima, oma Poja, et päästa 
meid igavesest hukatusest. Aita meil iga päev mõista 
selle Sinu toodud ohvri suurust ja palvetada, et oleksi-
me selle väärilised. 
Jh 14,7–14; Gl 3,1–14 

KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA 
Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik 
enese juurde.  Jh 12,32  
Lk 24,(44–49)50–53; 1Kn 8,22–24.26–28; Ps 68,1–19 
Jutlus: Ap 1,3–4(5–7)8–11 

26. Neljapäev Kes Issanda kotta on istutatud, need 
lokkavad meie Jumala õuedes. Veel vanas eas nad 
kannavad vilja, on tüsedad ja haljad.  Ps 92,14–15  
Jeesus ütleb: Ma tahan teid jälle näha ja teie süda 
rõõmustub, ja ükski ei võta teie rõõmu teilt ära. 
 Jh 16,22  
Kõigeväeline Jumal! Kui oleme Pühas Vaimus Sinu 
kotta istutatud, siis luba, et oleksime kui viljapuud, mis 
annavad rohket ja head saaki. Sina oled lubanud meil 
kõik oma murekoormad Sinu peale heita, et meil oleks 
rõõm Sinus ja et keegi ei saaks seda rõõmu meilt ära 
võtta. Issand, kingi tänagi meile rõõmus päev Sinu Pü-
has Vaimus. 

27. Reede Mine, ja Issand olgu sinuga!  1Sm 17,37  
Kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille 
Jumal annab.  1Pt 4,11  
Issand! Meiegi elame kurjas maailmas, kus meil tuleb 
võidelda nii füüsiliste kui vaimsete vaenlastega. Ilma 
Sinu abita oleme arad ja hirmunud ning vaenlasele ker-
ge saak. Luba meil loota Sinule nii headel kui kurjadel 
päevadel. Tröösti ja julgusta meid samade sõnadega 
nagu seda tegi kord Saul Taavetile: "Mine, ja Issand 
olgu sinuga!" Aita meil siis tunnistada mitte iseenda 
tublidusest, vaid Sinust, Jeesusest Kristusest, kelle pä-
ralt on kirkus ja vägi igavesti. 
Jh 18,33–38; Gl 3,15–18 

28. Laupäev Ärge lootke vürstide peale, inimlaste 
peale, kelle käes ei ole abi.  Ps 146,3  
Jeesus Kristus on ustav tunnistaja, esikpoeg sur-
nuist ja maa kuningate valitseja.  Ilm 1,5  
Kõigeväeline Jumal! Aita meil mitte unustada, et ka 
siis, kui me kaasinimestelt abi loodame ja saame, oled 
kõige taga siiski Sina, kes oled inimestele andnud tar-
kuse nii iseennast kui teisi aidata. Inimese kõige raske-
mast tõvest – patust – suudad vaid Sina, Jeesus, meid 
päästa ühe ravimiga: oma verega. Au, kiitus ja tänu olgu 
Sulle selle eest. 
Ef 1,15–23; Gl 3,19–29 
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6. PÜHAPÄEV PÄRAST 
ÜLESTÕUSMISPÜHA (EXAUDI) 
Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik 
enese juurde.  Jh 12,32  
Jh 15,26–16,4; Jr 31,31–34; Ps 68,20–36 
Jutlus: Ef 3,14–21 

29. Pühapäev Saalomon ütles: Kas Jumal tõesti peaks 
elama maa peal? Vaata, taevas ja taevaste taevas ei 
mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen 
ehitanud.  1Kn 8,27  
Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist ar-
mastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on 
saanud meis täiuslikuks.  1Jh 4,12  
Suur Jumal! Sina oled loonud kogu kõiksuse ja elad sel-
le sees. Me palume Sind: ela ka meie sees ja täida meid 
oma rahu ja rõõmuga. Sina oled armastus, ja kui sama 
armastus on ka meis, siis on meilgi lootus liikuda täius-
likkuse suunas. Juhi meid selles suunas ka täna! 

29. mai – 4. juuni – Ülemaailmne palvenädal kristlaste 
ühtsuse eest (oikumeeniline palvenädal) 

30. Esmaspäev Mina olen vilets ja vaene, aga Issand 
mõtleb mu peale.  Ps 40,18  
Lootus ei jäta häbisse.  Rm 5,5  
Liiga tihti mõtleme endast Laodikea koguduse kombel: 
ma olen rikas ja mul on vara küllalt, mul pole midagi 

vaja! Anna meile mõista, et Sinu ees oleme viletsad, ar-
metud, pimedad ja alasti. Issand, anna ka meile nõu osta 
tules puhastatud kulda ja valged riided, ja silmasalvi, et 
me oma pattu tunneksime ja Sinu auhiilgust Püha Vai-
mu läbi näeksime. 
Hs 11,14–20; Gl 4,1–7 

31. Teisipäev Mõtle minule, Issand, su head meelt 
mööda oma rahva vastu, tule mind katsuma oma 
abiga.  Ps 106,4 
Igaühele meist on antud armu Kristuse annetuse 
mõõtu mööda.  Ef 4,7  
Kes on inimene, et Sa, Jumal, tema peale mõtled? Me 
oleme saatanast petetud ja rikutud sugu. Ometi ei ole Sa 
meid saatuse hooleks maha jätnud. Oma Poja kannatuse 
ja ristisurma läbi oled Sa meid päästnud igavesest huka-
tusest. Selle Sinu kingi kohaselt palume armu nii täna-
sesse kui kõigisse eelseisvatesse päevadesse, mida Sinu 
head meelt mööda ja Sinu abiga tohime vastu võtta. 
Mõtle siis minule, mu lähedastele ja kogu oma rahvale! 
Js 41,8–14(17–20); Gl 4,8–20 
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Kuu loosung: Pane mind pitseriks oma südamele, pit-
seriks oma käsivarrele! Sest armastus on tugev nagu 
surm.  Ül 8,6 

1. Kolmapäev Issand mõistab kohut rahvastele. 
  Ps 7,9  
Me kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtujär-
je ees, et igaühele tasutaks vastavalt sellele, mis ta 
ihus olles tegi, olgu see hea või kuri.  2Kr 5,10  
Issand, kõik hea ja halb, mis meis on, saab kord Sinu 
kohtujärje ees avalikuks. Kingi meile siis iga päev oma 
taevalikku üllatust, teenimatut armu, mis juhib meid 
headele radadele! 
Js 32,11–18; Gl 4,21–31 

2. Neljapäev Issand mõtleb meile, tema õnnistab. 
 Ps 115,12  
Mis sul on, mida sa ei oleks saanud?  1Kr 4,7  
Issand, Sina mõtled meile ja õnnistad meid, Sinult on 
kõik, mis meil on. Aita meil alati Sinule mõelda, Sind 
palves tänada ja kiita! 
Ap 1,12–26; Gl 5,1–15 

3. Reede Kes toob ohvriks tänu, see annab mulle au, 
ja kes paneb tähele teed, sellele ma annan näha Ju-
mala päästet!  Ps 50,23  
Olge juurdunud ja ülesehitatud Kristuses Jeesuses 
ning kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud, 
ja olge ülevoolavad tänus.  Kl 2,7  
Issand, innusta meid lugema Sinu Sõna ning kinnita 
meid, et meie usu juured ei jääks pindmiseks! Aitäh 
Sulle, et saame kasvada nagu taimed hea aedniku aias – 
hoolitsetud ja kastetud, et kannaksime palju head vilja! 
Jh 19,25–27; Gl 5,16–26 

4. Laupäev Issand käis nende ees, päeval pilvesam-
bas juhatamas neile teed, ja öösel tulesambas, andes 
neile valgust.  2Ms 13,21  
Mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud 
meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Pühakirja 
julgustuse kaudu oleks lootust.  Rm 15,4  
Kõigeväeline Jumal, Sina juhid oma rahvast mitte ai-
nult pilve- ja tulesamba, vaid ka palju argisemate as-
jade ja olukordade kaudu. Meile kõigile meeldib teha 
plaane, aga ole Sina oma tarkusega meid Sõna, inimeste 
ja olukordade kaudu suunamas, et me ei komistaks ega 
eksiks teelt! 
Sk 4,1–14; Gl 6,1–18 
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1. NELIPÜHA 
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, 
ütleb vägede Issand.  Sk 4,6b  
Jh 14,23–27; 4Ms 1,11–12.14–17.24–25; Ps 148 
Jutlus: Ap 2,1–18 

5. Pühapäev Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski 
oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igaves-
ti.  Ps 73,26  
Ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, 
oma ihu lunastust. Sest me oleme päästetud lootuses. 
 Rm 8,23–24  
Tule, Püha Vaim, ja muuda meie hirmud lootuseks, 
kahtlused usalduseks, nõrkused väeks! Tule sinna, kus 
kurjuse väed võimutsevad, puhasta meie süda ja vii 
sealt kõik, mis takistab Sind austamast! Ärata meis elu-
le see, mille patt on rikkunud või hävitanud ning anna 
meile uus ja tugev vaim! 

2. NELIPÜHA 
Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära 
oma Püha Vaimu!  Ps 51,13  
Mt 16,13–19; 1Ms 11,1–9; Ül 1,1–2,7 
Jutlus: 1Kr 12,4–11 

6. Esmaspäev Issand uurib läbi kõik südamed ning 
mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid.  1Aj 28,9  
Sellest me tunneme, et me püsime temas ja tema meis, 

et ta on andnud meile osa oma Vaimust.  1Jh 4,13  
Issand, me palume oma riigi juhtide eest, kasvata neis 
tahet Sind otsida ja tundma õppida! Kingi meie rahvale 
siirast südant ja sõnakuulelikku meelt, et Sinu õnnistus 
jääks meiega ning me jääksime kestma Sinu palge ees! 

7. Teisipäev Teenige Issandat kõigest südamest. Ärge 
taganege järgnema tühiseile jumalaile, kes ei too 
kasu ega päästa, sellepärast et need on tühised! 
 1Sm 12,20–21  
Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle, ja 
kus olen mina, sinna saab ka mu teenija.  Jh 12,26  
Issand, õpeta meid väärtustama oma aega, hoia meie 
meeli kiindumast tühistesse ja pealiskaudsetesse asja-
desse ning juhi meid teele, mille Sina oled meile val-
mistanud! Ohverdades oma südant ja elu Sinule, ei ole 
me loobujad ega kaotajad, vaid võitjad! 
Ap 4,23–31; Ül 2,8–3,11 

8. Kolmapäev Issand teeb vaeseks ja teeb rikkaks, 
tema alandab, aga ülendab ka.  1Sm 2,7  
Ärgu olgu teie usk meie kirkuse Issandasse Jeesuses-
se Kristusesse ühendatud vahetegemisega inimeste 
vahel.  Jk 2,1  
Jumal, õpeta meid armastama oma ligimest Sinu tahte 
kohaselt, kaota meist erapoolikus ja eelarvamused, nii 
et Sinu arm saaks avalikuks ka meie tegudes! 
Ap 8,(9–11)12–25; Ül 4,1–5,1 
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9. Neljapäev Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk 
tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt 
ukse ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle 
valitsema.  1Ms 4,7  
Vabaduseks on Kristus meid vabastanud.  Gl 5,1  
Kristus, meie Issand ja Lunastaja, sageli tuleme Sinu 
ette kõheldes ja silmad maas. Andesta, julgusta ja pu-
hasta meid patust, et me tõstetud pilgu ja vabanenud 
hingega püsiksime kindlalt ja rõõmsalt osaduses Sinuga! 
Ap 11,1–18; Ül 5,2–16 

10. Reede Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haa-
vav sõna õhutab viha.  Õp 15,1  
Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle ja ärge and-
ke ka maad kuradile.  Ef 4,26–27  
Issand, meil kõigil on oma pereliikmed, sõbrad ja kol-
leegid. Sageli on just kõige lähedasemates suhetes raske 
säilitada tasakaalu ja enesevalitsust ning mitte teha kur-
ja nendele, kes on meile armsad. Sellepärast palume, 
ole meile lähemal kui ükski teine, et saaksime osa Sinu 
jõust, kannatlikkusest ja headusest! 
Ap 11,19–26; Ül 6,1–7,10 

11. Laupäev Viimseil päevil sünnib, et rahvas ei tõsta 
mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist. 
 Js 2,2.4  
Sõjamehed küsisid Jeesuselt: Ja meie, mis meil tu-
leb teha? Tema ütles neile: Ärge tehke kellelegi liiga, 

ärge olge väljapressijad, leppige oma palgaga! 
 Lk 3,14  
Issand, Sinu koda on rahukoda ja Sinu aujärje ees ei ole 
kohta kurjusel. Kanname palves Sinu ette kõik inime-
sed, kes on seotud armeede ja sõjatööstusega, kõik sõ-
jakolded ja süütud kannatajad, ning palume, et inimeste 
südametunnistus ärkaks, kasuhimu ja kurjus väheneks! 
Ap 18,1–11; Ül 7,11–8,14 

KOLMAINUPÜHA (TRINITATIS) 
Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha 
Vaimu osadus olgu teie kõikidega.  2Kr 13,13  
Jh 3,1–8(9–13); Js 6,1–13; Ps 93 
Jutlus: Rm 11,(32)33–36 

12. Pühapäev Ära järgne jõugule kurja tegema. 
 2Ms 23,2  
Et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti 
selle sisse, kes on pea – Kristus.  Ef 4,15  
Kolmainus Jumal, Sina oled täiuslik armastus Isa ja 
Poja ja Püha Vaimu osaduses! Inimeste suhted on patust 
kahjustatud ja sageli on nii, et üheskoos teeme rohkem 
kurja kui üksi. Kasvata ja liida meid oma armastuses, 
mida Sa oma Sõnas ja sakramendis jagad! 

13. Esmaspäev Kardetavate tegudega vastad sa meile 
õigluses, sa meie pääste Jumal.  Ps 65,6  
Jeesus ütleb: Kui te midagi minult palute minu  



– 98 – – 99 –

Juuni Juuni 

nimel, siis ma teen seda.  Jh 14,14  
Kristus, meie Lunastaja, Sinu vastused meie palvetele 
võivad olla üllatavad, aga need on õiglased, sest Sina 
tead, mida me vajame oma ihu ja hinge hoidmiseks! 
2Ms 3,13–20; Km 1,1–3.17–21 

14. Teisipäev Kui Issand ei hoia linna, siis valvab val-
vur ilmaaegu.  Ps 127,1  
Ma olen veendunud selles, et see, kes teis on alusta-
nud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse 
päeva.  Fl 1,6  
Issand, meie Jumal, vahel läheb vaja mitme inimliku 
tarkusega rajatud koja langemist, et mõistaksime Sinu 
rajatud aluse väärtust ja ainulaadsust. Ole meile siis 
kindlaks kaljuks, mis ei kõigu, ja ehita meie elu oma 
tarkuses ja väes! 
Js 43,8–13; Km 1,27–2,5 

15. Kolmapäev Issand hoiab su minemist ja su tule-
mist nüüd ja igavesti.  Ps 121,8  
Ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest 
hoiab.  2Ts 3,3  
Taevane Isa, palume Sinu kaitse alla oma teekonnad, 
igapäevased tulemised ja minemised! Tänu Sulle, et 
oled ustav ja ei keela meile oma kaitsvat ja hoidvat sõb-
rakätt! 
Js 57,14–16; Km 2,6–23 

16. Neljapäev Te peate aga teenima Issandat, oma 
Jumalat, siis ta õnnistab sinu leiba ja vett. 
 2Ms 23,25  
Ärge siis hakake muretsema, öeldes: Mis me sööme? 
või Mis me joome? või Millega me riietume? Teie 
taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate. 
  Mt 6,31.32  
Armas Jumal, vabasta meid liigsest muretsemisest aja-
like väärtuste pärast, juhata meid lihtsale eluviisile, kus 
Sinu vaimsed varad on hinnatud ja armsamad kui ükski 
maine söök, jook või ihukate! 
2Pt 1,16–21; Km 4,1–24 

17. Reede Issand, mu Jumal, sina oled väga suur, 
austuse ja iluga oled sa ennast riietanud. Sa riietad 
ennast valgusega nagu rüüga.  Ps 104,1–2  
Teie aga peate kuulutama Tema kiidetavust, kes teid 
on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. 
 1Pt 2,9  
Suur Looja, kõigeväeline ja nähtamatu, meil on raske 
mõelda ja kõnelda asjadest, mida me ei näe. Sinu käte-
tööd imetledes ja Sinu Püha Vaimu tööd kogedes tunne-
me Sinu lähedalolu ja heldust. Ära lase meil väsida Sind 
igal päeval tänamast ja kiitmast! 
Hb 2,(1–4)5–10; Km 5,1–31 

17. juuni 1722 – Herrnhuti asula ehitustööde algus 
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18. Laupäev Ta kosutas janunevat hinge ja täitis näl-
giva hinge heaga.  Ps 107,9  
Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rik-
kust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.  Fl 4,19  
Jumal, meie Looja, elame ajal, mis väärtustab enam 
keha tervist, vaimu pool on aga vaeslapse ossa jäänud. 
Õpeta meile läbi Jumala Sõna ja eluolukordade järgima 
Sinu tahet, et meie hing saaks terveks ja kõik meie va-
jadused täidetud! 
Ef 4,1–6; Km 6,1–10 

1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid 
kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu.  Lk 10,16a  
Lk 16,19–31; Jr 23,16–29; Ps 76 
Jutlus: 1Jh 4,16b–21 

19. Pühapäev Üks jagab välja, aga saab üha lisa, teine 
hoiab varandust, ometi on puudus käes.  Õp 11,24  
Paulus kirjutab: Ma olen teile kõigiti näidanud, et 
nõnda vaeva nähes tuleb hoolt kanda nõrkade eest, 
pidades meeles Issanda Jeesuse sõnu, mis ta on öel-
nud: Õndsam on anda kui võtta.  Ap 20,35  
Issand, Sina oled meid loonud jagama ja aitama, me 
ei ela ainult enestele. Aita, et ükski abivajaja ei peaks 
tundma, et on tüliks teistele, õpeta meid väärtustama 
tarkust ja kogemusi, mida saame teisi aidates! 

20. Esmaspäev Sul ei tohi olla muid jumalaid minu 
palge kõrval.  2Ms 20,3  
Siimon Peetrus ütles: Issand, kelle juurde me peak-
sime minema? Sinul on igavese elu sõnad, ja me ole-
me uskunud ning ära tundnud, et sina oled Jumala 
Püha.  Jh 6,68–69  
Tänu Issand Kristus, et saame Sinu jalge ette tulla igal 
ajal, kuulata Sinu sõnu ja imetleda Sinu tegusid, mis on 
ülistuslauluks Taevasele Isale. Luba, et see laul kõlaks 
katkematult ka meie hinges! 
Rm 12,9–16; Km 6,11–24 

21. Teisipäev Väetite ja imikute suust sa valmistasid 
kiitva väe oma vastaste pärast.  Ps 8,3  
Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, 
mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüd-
sid: Hoosanna Taaveti Pojale!, siis nende meel läks 
pahaseks ja nad ütlesid talle: Kas sa kuuled, mida 
nad ütlevad?  Mt 21,15–16  
Tänu Issand, et saame Sinus kasvada vaimult lasteks! 
Aitäh, et Sinu vaimuandide hulgas on kohta ka lapseli-
kule mängulisusele ja elurõõmule, taevalikele õhupalli-
dele ja seebimullidele! 
Lk 6,27–35; Km 6,25–32 

22. Kolmapäev Pea mu käske, et sa jääksid elama, 
hoia mu õpetust kui oma silmatera!  Õp 7,2  
Kes teie seas on tark ja arusaaja? Las ta näitab hea 
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käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses.  Jk 3,13  
Sinu kartus, Jumal, on tarkuse algus. Hoia meid siis 
osaduses endaga ning anna tasast meelt ja sõnakuule-
likkust! 
Jh 12,1–8; Km 6,33–40 

23. Neljapäev Kiitke ja öelge: Issand, päästa oma 
rahvas!  Jr 31,7  
Issand, lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu 
sõna.  Ap 4,29  
Issand, luba meil tunnetada ühtsust ja osadust kogu 
maailma kristlastega, kingi jõudu ühises palves ja jul-
gust tunnistada Sind sõna ja teoga! 
Jh 21,15–19; Km 7,1–15 

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

24. Reede Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab 
hinge.  Ps 19,8  
Rahvahulgad küsisid Johanneselt: Mis meil siis tu-
leb teha? Aga tema kostis: Kellel on kaks särki, ja-
gagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku 
niisamuti!  Lk 3,10–11  
Issand Jumal, Sinu Sõna kosutab meie hinge ja osutab 

sellele, mida me oma tarkuses oleme tähelepanuta jät-
nud. Ava meie mõistust, südant ja silmi, et järgiksime 
Sinu kutset ja aitaksime ligimest tema hädas! 

25. Laupäev Sa pead tundma oma südames, et nagu 
mees karistab oma poega, nõnda karistab sind Is-
sand, su Jumal.  5Ms 8,5  
Jeesus ütleb: Ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi 
teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud.  Jh 13,15  
Kõigeväeline Jumal, Sa oled meile andnud eesõiguse 
kutsuda Sind Isaks, Sa hoolid meist ja tahad meid pääs-
ta! Aita meil siis ka oma elu õppetundides näha Sinu 
hoolt ja juhtimist! 
Mt 10,26–33; Km 8,22–35 

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

26. Pühapäev Sina, kes mind oled lasknud näha palju 
kitsikusi ja õnnetusi, teed mind jälle elavaks. 
 Ps 71,20  
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  
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Armas Jeesus, luba meil tunda, et elu rasketel aegadel 
oled Sa meile eriliselt lähedal, kingid lootust ja rahu! 
Aita meil jagada Sinu armu ja toetada ka oma ligimest 
tema hädas! 

27. Esmaspäev Su rahva lapsed ütlevad: Issanda tee 
ei ole õige! Kuid nende enda tee ei ole õige.  Hs 33,17  
Uurige, mis on Issandale meelepärane.  Ef 5,10  
Issand, inimestel on palju teadmatust, kahtlusi ja kõhk-
lusi Sinu tahte suhtes. Juhata ja aita siis eksijaid õigele 
rajale, kinnita kahtlejaid ja julgusta kõhklejaid! 
Õp 9,1–10; Km 9,1–6 

28. Teisipäev Ma pean Issandat alati oma silma ees, 
ma ei kõigu.  Ps 16,8  
Paulus ütleb: Et ma olen aga Jumalalt abi saanud 
tänase päevani, siis ma seisan, tunnistades nii pisi-
kestele kui suurtele.  Ap 26,22  
Issand Kristus, palume Sinu kätesse kristliku kuulutuse 
ja kasvatuse! Anna meile tarkust, julgust ja järjekindlust, 
et Sinu päästev sõnum jõuaks nii väikeste kui suurteni! 
2Ms 2,11–15(16–22)23–25; Km 9,7–21 

29. Kolmapäev Ma olen pannud su ette elu ja surma, 
õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu.  5Ms 30,19  
Igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõe-
list Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läki-
tanud.  Jh 17,3  

Taevane Isa, pööra meie südamed siirale patukahet-
susele ja anna meile osa oma õndsakstegevast ar-
must Jeesuse Kristuse, meie Issanda tundmise läbi!  
Mk 1,40–45; Km 9,50–57 

30. Neljapäev Mu tugevus ja mu kiituslaul on Issand, 
tema oli mulle päästeks.  2Ms 15,2  
Mulle on suuri asju teinud Vägev, ja püha on tema 
nimi.  Lk 1,49  
Kõigeväeline Jumal, Sa oled andnud oma Sõna meile 
õpetuseks ja innustuseks, nende sõnadega saame meie-
gi Sind kiita ja tänada! Lase siis Moosese ja Maarja sõ-
nadel saada ka meie võidu- ja kiituselauluks! 
Mt 15,29–39; Km 13,1–25 
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Kuu loosung: Mu hing januneb Jumala järele, elava 
Jumala järele.  Ps 42,3 

1. Reede Pöördu, Issand, minu poole, vabasta mu 
hing, päästa mind oma helduse pärast!  Ps 6,5  
Jeesus pöördus ja sõnas teda nähes: Tütar, ole julge, 
sinu usk on su päästnud! Ja naine sai terveks selsa-
mal tunnil.  Mt 9,22  
Armas Jeesus, palun anna mulle täielik usaldus Sinu 
vastu. Sa tead, et ma küll palvetan, aga ei suuda usal-
dada, et mu palved ka kuulmist leiavad. Ma palun, ole 
minuga kannatlik ja anna mulle andeks mu kahtlused 
ning vaata ikka minu peale. Ma usun, et saan Sinu õn-
nistuse vastuvõtjaks! 
Jh 6,37–40(41–46); Km 14,1–20 

2. Laupäev Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin 
elama viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks 
mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. 
 Ps 139,9–10  
Jeesus ütleb: Vaata, mina olen iga päev teie juures 
maailma-ajastu otsani.  Mt 28,20  

Jeesus, Sinu tõotus annab mulle tohutu julgustuse. 
Kogu südamest tänan selle eest; aga anna palun mulle 
see usujulgus, et viimse mere ääreski su tõotusest kinni 
hoiaksin. 
Jh 4,5–14(15–18); Km 15,1–16,3 

3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on ka-
dunud.  Lk 19,10  
Lk 15,1–3.11b–32; Hs18,1–4.21.24.30–32; Ps 52 
Jutlus: 1Tm 1,12–17 

3. Pühapäev Tulge, kuulge kõik, kes kardate Juma-
lat, ma jutustan, mis tema on teinud mu hingele. 
 Ps 66,16  
Paulus kirjutab: Mida ma nüüd elan ihus, seda ma 
elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud 
ja on iseenese loovutanud minu eest.  Gl 2,20  
Tänan Sind, Jeesus, et oled mulle teinud imepärast, aga 
palun: tule, asu minusse elama. Siis tuleb minusse ka 
Sinu jõud ja tunnistamise julgus ja saan teistelegi ka-
suks olla. Inimesed vajavad julgustust, et Sinu usalda-
mine saab neidki tugevaks teha. 

4. Esmaspäev On ju minu käsi selle kõik teinud, ütleb 
Issand. Aga mina vaatan ka niisuguse peale, kes on 
vilets, kellel on purukspekstud vaim ja kes väriseb 
mu sõna ees.  Js 66,2  
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Jeesus palub: Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde. 
 Jh 17,17  
Mida Sina, Issand, oled teinud, on suur ja vägev, aga 
mulle tuleb sageli hirm peale ja kardan, et olen nii pisi-
ke ja nõrk ega kõlba Su ees seisma. Sellepärast palun: 
tule mulle appi oma sõna kaudu, et sellesse süvenedes 
saaksin juhitud ja pühitsetud elama Sinu tões! 
1Jh 3,19–24; Km 16,4–22 

5. Teisipäev Aabram uskus Issandat ning see arvati 
temale õiguseks.  1Ms 15,6  
Need, kes on usust, on Aabrahami lapsed.  Gl 3,7  
Kui sageli kasutame "mina arvan" asemel "mina usun". 
Sa pead endale selgeks tegema, mida tähendab sõna 
"uskuma". Aabraham uskus oma Jumalat. Need, kellel 
on seesama Jumal, saavad kogeda ligiolevat Jumalat. 
Minu Issand ja Jumal, aita mind Sinusse uskuda ja sel-
les usus kindel olla! Tee mind tugevaks Su püha teed 
käima. 
Lk 7,36–50; Km 16,23–31 

6. Kolmapäev Issand on sulle igaveseks valguseks ja 
su Jumal on su hiilgus.  Js 60,19  
See on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja 
kuulutame teile: Jumal on valgus, ja temas ei ole 
mingit pimedust.  1Jh 1,5  
Minu Issand, ma palun Sind: paista minusse, et rahutuse 
pimedus kaoks ja ma jaksaksin Sinuga koos oma teed 

edasi astuda. 
Jh 5,1–16; Rt 1,1–22 

6. juuli 1415 – Jan Hus suri märtrina Konstanzis 

7. Neljapäev Sinu käes, Issand, on voli kõike teha 
suureks ja tugevaks.  1Aj 29,12  
Jeesus kaisutas lapsi ja õnnistas neid, pannes käed 
nende peale.  Mk 10,16  
Jeesus, luba mind peituda Su sülle. Kui eriline, et siis saan 
Sinu jagatud jõuga tugevaks ning jaksan minna edasi seda 
teed, mis mulle ette on pandud. Ma ei ole enam üksi. 
Mt 16,13–19; Rt 2,1–23 

8. Reede Mina nuhtlen teid teie tegude vilja mööda, 
ütleb Issand.  Jr 21,14  
Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõi-
kame, kui me enne ära ei nõrke.   Gl 6,9  
Mu Jumal, palun anna mulle hoolt teha minu kätte usal-
datud elutööd nõnda, et see ei häviks, vaid jääks püsima 
ka viimsel läbikatsumise päeval. 
Gl 3,6–14; Rt 3,1–18 

9. Laupäev Nad ei saanud tunda janu, kui ta viis neid 
läbi kõrbete: ta laskis neile kaljust vett voolata. 
 Js 48,21  
Jeesus ütleb: Kellel on janu, see tulgu minu juurde 
ja joogu!  Jh 7,37  
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Palun anna mulle janu Sinu järele, Jeesus. Ma igatsen 
Sinuga kokku saada ja usun, et Sina annad selle janu, 
mis viib mind Sinu juurde. 
Rm 8,1–6; Rt 4,1–22 

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

10. Pühapäev Vaata, otsekui savi potissepa käes, nõn-
da olete teie minu käes.  Jr 18,6  
Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite 
tema hea nõu kohaselt.  Fl 2,13  
Jumal, palun vormi mind Sulle kõlbavaks astjaks. 

11. Esmaspäev Issand, mu tugevus ja varjupaik, mu 
pelgupaik hädaajal.  Jr 16,19  
Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me 
oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel.  2Kr 4,8  
Ma tänan, Jeesus, et Sina oled mu varjupaik ja tugevus. 
Palun, anna mulle piiritu usaldus Sinu vastu, siis ei saa 
keegi mind kartma ja hirmu tundma panna. 
Lk 5,17–26; Jh 5,1–18 

12. Teisipäev Issand Jumal on minu jõud.  Ha 3,19  
Selleks me ju näeme vaeva ja võitleme, sest me oleme 

oma lootuse pannud elava Jumala peale.  1Tm 4,10  
Kui Sina, mu Issand, oled minu ligi, siis ei ole mingi 
ime, kui minu jalad ka korraga kergemini astuma hak-
kavad. 
Mt 18,15–20; Jh 5,19–30 

13. Kolmapäev Ma läkitan nende hulgast pääsenuid 
rahvaste juurde, kes ei ole kuulnud minust räägita-
vat, ja need kuulutavad rahvaste keskel minu auhiil-
gust.  Js 66,19  
Jeesus ütleb: Minge kõike maailma, kuulutage evan-
geeliumi kogu loodule.  Mk 16,15  
Sina, Jeesus, saadad meid maailma evangeeliumi kuulu-
tama. Evangeelium on rõõmusõnum. Sellepärast palume, 
täida meid rõõmuga, et Sina oled meie Õnnistegija, kes on 
meile patud andeks andnud ja annab veelgi. Luba andeks-
saamise rõõmu kuulutada nõnda, et rõõmu võimalus teisi-
gi nakataks. Kui võtame Sinu kaasa, siis on sellel tulemus! 
1Kr 12,19–26; Jh 5,31–40 

14. Neljapäev Hea on Issand kõigile ja tema halastus 
on üle kõigi tema tegude.  Ps 145,9  
Tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade 
üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. 
 Mt 5,45  
Sinu vihm sajab ja päike paistab kõikide peale ühtmoo-
di, aga meie tahame osa saada ka Sinu halastusest. Sel-
lepärast palume: aita meid, Issand, saada Sinu lasteks, 



– 112 – – 113 –

Juuli Juuli 

kes usaldavad Sind. 
Ap 4,32–37; Jh 5,41–47 

15. Reede Jumala pääste on ligi neile, kes kardavad 
teda, et meie maal au elaks, heldus ja tõde saavad 
teineteisega kokku, õigus ja rahu annavad teinetei-
sele suud.  Ps 85,10.11  
Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil 
rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. 
 Rm 5,1  
Helduse ja tõe, õiguse ja rahu kokkusaamiseks meie 
maal vajame rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kris-
tuse kaudu. Palugem üheskoos ja järjekindla hoolega, et 
Jumal muudaks meid ja kogu rahvast. Selle palve panen 
sinu südamesse. 
Fl 2,1–5; Jh 6,1–15 

16. Laupäev Kuigi ma käin keset kitsikust, elustad 
sina mind.  Ps 138,7  
Me näitame end Jumala abilistena kõiges: suures 
kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes. 
 2Kr 6,4  
Ükskõik mis meie ümber toimub, kuid Sina, Issand, 
suudad mind elustada ja märkama panna, et Sinu abi 
tuleb just nüüd mind aitama. 
Gl 6,1–5; Jh 6,16–21 

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

17. Pühapäev Issand, pane valvur mu suu ette, hoidja 
mu huulte uksele!  Ps 141,3  
Ükski nurjatu sõna ärgu tulgu teie suust, vaid ainult 
seesugune, mis on hea tarvilikuks kasvatuseks, et see 
pakuks mõnu kuulajaile.  Ef 4,29  
Jeesus, palun valvurit mu mõistusele ja suu ette, et üks-
ki mõtlematu ja ettevaatamatu sõna ei pääseks välja mu 
huulte vahelt. Ma vajan abi, sest sageli ei tule ma ise 
valvamisega toime. Palun aita mul rääkida seda, mis 
pakub mõnu kuulajaile. 

18. Esmaspäev Jeremija ütles: Oma rahva, mu tütre 
vigastuse pärast olen ma murdunud. Kas Gileadis ei 
ole palsamit või ei ole seal ravijat?  Jr 8,21.22  
Jeesus ütleb jüngritele: Kui te lähete kuhugi linna 
ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pan-
nakse, ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile: 
Jumala riik on teie lähedal.  Lk 10,8–9  
Miks on rahvas haige? Ei ole hingehädast ravitsejaid. 
Hukkamõistjad ja maailma lõpu kuulutajad ei suuda ai-
data. Jeesuse Kristuse kaudu saavad abi need, kes Teda 
usaldama hakkavad, sest nad usuvad, et Jumala riik on 
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tulnud meie juurde. 
Jr 20,7–11; Jh 6,22–34 

19. Teisipäev Issanda ingel on leerina nende ümber, 
kes teda kardavad, ja ta vabastab nad.  Ps 34,8  
Issanda ingel seisis seal ning valgus helkis vangikon-
gis. Ingel lõi Peetrust vastu külge, äratas ta üles ja 
ütles: Tõuse kiiresti! Ja Peetruse ahelad langesid 
käte ümbert maha.  Ap 12,7  
Issand, ma palun Sind: saada oma inglid mind hoidma 
ja aitama! Ükski hirm ei saa minu üle meelevalda, kui 
tohin usaldada, et Sina saadad oma teenijad vaimud 
ümbritsema mind kõigil minu teedel. 
Hs 2,3–8a; Jh 6,35–51 

20. Kolmapäev Sina oled mu kaitse ja kilp; sinu sõna 
peale ma loodan.  Ps 119,114  
Väeülem vastas: Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et 
sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja 
mu teener paraneb.  Mt 8,8  
Millele sa elus loodad? Palu, et jõuaksid usalduses Jee-
suse vastu selleni, kus oled valmis usaldama iga Tema 
sõna. 
Gl 1,13–24; Jh 6,52–59 

21. Neljapäev Siis sa mõtled ja häbened, kui ma sulle 
andeks annan kõik, mis sa oled teinud, ütleb Issand 
Jumal.  Hs 16,61.63  

Kurvastus Jumala meele järgi saavutab meelepa-
randuse, mis toob pääste, mida ei kahetseta; aga 
maailma kurvastus toob surma.  2Kr 7,10  
Sina, Issand, kutsud meid meeleparandusele. Palun 
võta minust ära meeleheide, mida põhjustab selle maa-
ilma kurjus ja ülekohus, ning anna minusse kahetsus 
mu vaimse olukorra pärast, kui näen end sellisena, nagu 
olen. Puhasta ja muuda mind. Tahan jõuda Sulle lähe-
dale, et muudetud inimesena saaksin aidata teisi meele-
heitest välja. 
Ap 15,4–12; Jh 6,60–65 

22. Reede Kiidetud olgu Issand, kes on andnud rahu 
oma Iisraeli rahvale, nõnda nagu ta on öelnud. 
 1Kn 8,56  
Jumala rahval on hingamisaeg veel ees.  Hb 4,9  
Jumal, meie tulevik on ees. Sa annad rahu meile ja Su 
sõnad julgustavad meid. Sa viid meid siinsest rahutu-
sest Sinu tõotatud hingamisaega. Kiidan ja tänan su 
püha nime! 
Rm 9,14–23(24–26); Jh 6,66–71 

23. Laupäev Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su 
Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed.  Jos 1,9  
Sellepärast olen meeleldi nõtrustes, vägivalla all, hä-
dades, tagakiusamistes ja kitsikustes Kristuse pärast; 
sest kui olen nõder, siis olen vägev.  2Kr 12,10  
Jeesus, Sina teed imet, nii et nõdrad saavad tugevaks. 
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Tee mind, palun, vahvaks ja julgeks usus, sest Sina oled 
minuga kaasas, lausa minu juures. Anna mulle valmis-
olek teisigi julgustada. Siis muutub inimeste nägu. 
2Kr 12,1–10; Jh 7,1–13 

6. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Nõnda ütleb nüüd Issand, kes on sind loonud: Ära kar-
da, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi 
kutsunud, sa oled minu päralt!  Js 43,1  
Mt 28,16–20; Js 43,1–7; Ps 139 
Jutlus: Rm 6,3–8(9–11) 

24. Pühapäev Jõgi oma harudega rõõmustab Juma-
la linna ja Kõigekõrgema pühi elamuid. Jumal on 
tema keskel, ei ta kõigu.  Ps 46,5–6  
Vaata, Jumala telk on inimeste juures! Ja tema asub 
nende juurde elama ja nemad on tema rahvad ja Ju-
mal ise on nendega.  Ilm 21,3  
Kas sa kuulsid? Jumal on sinu juures! Keda peaksid 
kartma, kui lähed oma päeva teele Temaga? Jeesus, 
palun ole minuga! Sinuga koos ma ei karda, Sina teed 
mind julgeks. 

25. Esmaspäev Taavet kinnitas ennast Issandas, oma 
Jumalas.  1Sm 30,6  
Apostlid ütlesid Issandale: Kasvata meie usku! 
 Lk 17,5  
Kui Sina, Jeesus, kasvatad mu usku, siis suudan uskuda 

ja tänada, et Sina mu palveid kuuled ja vastad mulle. 
Palun aita, et Sinu varju alla jõuaksid kõik need, kes 
igatsevad ja paluvad hoidmist ja abi. 
2Ms 14,15–22; Jh 7,14–24 

26. Teisipäev Tänage Issandat, kuulutage tema nime, 
tehke teatavaks rahvaste seas tema teod, tunnistage, 
et tema nimi on kõrge!  Js 12,4  
Johannes kirjutab: Ma nägin teist inglit keset tae-
vast lendavat; sellel oli igavene evangeelium, et 
kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal 
– kõigile paganahõimudele ja suguharudele ja keel-
tele ja rahvastele. Ja ta hüüdis suure häälega: Kart-
ke Jumalat ja andke temale austust.  Ilm 14,6–7  
Issand Jumal, me austame ja ülistame Sind, kõik on 
Sinu päralt! Sa oled seda väärt, et ka meie rahvas au-
kartuses end Sinu ette alandab, et saaksid meid muuta 
ja sisemiselt uuendada. Me palume suurt muutust Sinu 
käest. Kui see tuleb, siis ei pea me enam kohut kartma. 
1Ms 32,23–32(33); Jh 7,25–31 

27. Kolmapäev Tänage isandate Isandat, kes üksi teeb 
suuri imetegusid, sest tema heldus kestab igavesti. 
 Ps 136,3.4  
Üks nende seast, nähes enese terveks saanud olevat, 
läks tagasi ja andis Jumalale suure häälega au ja 
langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. 
 Lk 17,15–16  
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Armas Issand Jeesus, palun, et ükski, kes Sinu imetegu-
sid on tunda saanud, ei unustaks Sind tänada ja austa-
da. Kui ma siiski olen unustanud, siis tuleta mulle seda 
meelde, et ma täielikust rõõmust ilma ei jääks. 
Ap 16,23–34; Jh 7,32–39 

28. Neljapäev Need, kes austavad tühje ebajumalaid, 
hülgavad oma osaduse.  Jn 2,9  
Maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala 
tahtmist, püsib igavesti.  1Jh 2,17  
Jumal, palun tuleta mulle meelde, et ma oma jõudu ja 
hoolt ära ei kulutaks selle austamise ja kummardamise 
peale, mis on kaduv ja saab peatselt otsa. 
Mt 18,1–6; Jh 7,40–52 

29. Reede Õigete rada on otsekui valgusepaistus, mis 
muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud. 
 Õp 4,18  
Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed, ja veel ei ole 
saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, 
et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarna-
sed, sest siis me näeme teda, nii nagu ta on.  1Jh 3,2  
Jumala lapse õigus on näha Jumalat kord sellisena, 
nagu Tema on. Jumal, aita ise meid Sinu valguserada 
käia ja ära luba, et keegi meid sellelt ära eksitaks. Kui 
ma seda rada veel näinud ei ole, siis anna minusse suur 
soov seda leida. Igatsen Sind näha. 
1Jh 5,6–10; Jh 7,53–8,11 

30. Laupäev Me tahame teenida Issandat, oma Ju-
malat, ja võtta kuulda tema häält.  Jos 24,24  
Jeesus ütles Pilaatusele: Mina olen selleks sündinud 
ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnis-
tust tõe kohta. Igaüks, kes on tõe seest, kuuleb minu 
häält.  Jh 18,37  
Kõik meie soovid siin maailmas saavad otsa. Soov koh-
tuda oma Jumalaga, kui kannad seda oma hinges, saab 
täituda sellel, kes on valmis kuulama Jeesuse häält. 
Ilm 3,1–6; Jh 8,12–20 

7. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid 
pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.  Ef 2,19  
Jh 6,1–15; 2Ms 16,2–3.11–18; Ps 87 
Jutlus: Ap 2,41a.42–47 

31. Pühapäev Ära ole minust kaugel, sest kitsikus on 
ligi, sest abimeest ei ole.  Ps 22,12  
Ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata, kui 
te suudate kanda.   1Kr 10,13  
Jeesus, palun julgusta mind mu kitsikuse hetkel. Ma 
tahan uskuda, et Sina ei lase mulle tulla suuremat koor-
mat, kui ma kanda jaksan. Sa tead, et kandmise jõudu 
pole minus endas. Sellepärast tule palun mulle hästi lä-
hedale, ainult Sinu käest kinni hoides ma jaksan. 
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AUGUST 

Kuu loosung: Rõkatagu rõõmust metsa puud Issanda 
ees, sest tema tuleb kohut mõistma maailmale. 
 1Aj 16,33 

1. Esmaspäev Rahu, rahu kaugel ja lähedal olijale, 
ütleb Issand, ja ma parandan teda.  Js 57,19  
Rahu Jumal olgu teie kõikidega!  Rm 15,33  
Issand, vajan seesmist rahu ja kindlust selles rahutus 
maailmas. Sina tood meile rahu, mida keegi teine ei või 
anda. Anna mulle andeks kõik mu vead, paranda mind 
ja täida oma taevase rahuga! 
Jh 6,47–51; Jh 8,21–30 

2. Teisipäev Eks ole meil kõigil üks isa? Eks ole meid 
loonud üks Jumal? Mispärast me siis ei ole üksteise-
le truud?  Ml 2,10  
Pidage alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast. 
 Fl 2,3  
Issand, Sina oled kõikide inimeste Isa, elu andja. Anna 
meile tarkust ja jõudu teenida oma ligimest selle armas-
tusega, millega Sina meie eest hoolitsed! 
Mt 22,1–14; Jh 8,31–36 

3. Kolmapäev Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja 
Issanda auhiilgus koidab su kohal.  Js 60,1  
Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. 
 1Ts 5,5  
Tänan Sind, Issand, et Sinu valgus on ulatunud ka minu 
ellu! Vabasta mind veelgi kõigest pimedast ning juhi 
valguse lapsena nende juurde, kelle üle on öö. 
Ap 10,(21–23)24–36; Jh 8,37–45 

4. Neljapäev Kui Hiskija oli kirja lugenud, siis ta läks 
üles Issanda kotta; ja Hiskija laotas selle Issanda 
ette.  2Kn 19,14  
Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palu-
mised palve ja anumisega ühes tänuga saada Juma-
lale teatavaks.  Fl 4,6  
Issand, praeguses maailmas peame ikka ja jälle silmitsi 
seisma ähvardavate olukordadega. Täida nendel hetke-
del meie süda kõigutamatu usuga, et Sina saad ka kõige 
suuremad mured lahendada. Sina annad jõu neid kanda. 
Tänu Sulle selle eest! 
1Kr 10,16.17; Jh 8,46–59 

5. Reede Sinuga ma jooksen väehulga kallale, oma 
Jumalaga ma hüppan üle müüri.  Ps 18,30  
Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe 
ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.  2Tm 1,7  
Issand, koos Sinuga julgen elada, sest Sina paned vae-
nulikud jõud taanduma ning kingid arguse asemele väe 
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ja mõistliku meele. Koos Sinuga olen lootusrikas! 
Lk 22,14–20; Jh 9,1–12 

6. Laupäev Ole ainult valvel ja hoia väga oma hinge, 
et sa ei unustaks neid asju, mida su silmad on näinud. 
 5Ms 4,9  
Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud 
ja kuulnud, ning hoia seda tallel ja paranda meelt! 
 Ilm 3,3  
Jumal, Sina kingid meile, inimestele, oma Sõna. Tänan 
Sind, et olen tohtinud seda Sõna ka mõista ja kogeda 
selle muutvat väge. Tee mind seesmiselt tugevaks, et 
hoiaksin Sinu Sõnast kinni elus ja surmas ning kuulu-
taksin seda nii, nagu Sina tahad! 
Ilm 19,4–9; Jh 9,13–23 

8. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Käige nagu valguse lapsed – valguse vili on ju igasugu-
ses headuses ja õigluses ja tões.  Ef 5,8b.9  
Mt 5,13–16; Js 2,1–5; Ps 48 
Jutlus: Ef 5,8b–14 

7. Pühapäev Ära karda, armas mees, rahu olgu sulle! 
Ole julge! Ole julge!  Tn 10,19  
Teie kurbus muutub rõõmuks.  Jh 16,20  
Issand, tänu Sulle, et ükski selle maailma kurbus ei 
suuda maha tallata Sinu kingitud rõõmu. Aita mind, 
et laseksin end igas olukorras Sinul julgustada ja 

seesmiselt tugevaks saada! 

8. Esmaspäev Temale pannakse nimeks Imeline Nõu-
andja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.  Js 9,5  
Me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis 
Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes 
püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib te-
mas.  1Jh 4,16  
Jumal, armastuses kinkisid Sa kogu inimkonnale Jeesu-
se Kristuse, oma Poja, kel ainsana on nõu ja vägi surma, 
patu ja kuradi meelevalla vastu. Aita, et püsiksin selles 
armastuses ning et Sinu Poeg võiks kõneleda ka minu 
kaudu! 
Mt 7,7–12; Jh 9,24–34 

9. Teisipäev Mina olen kõigi nende kaaslane, kes sind 
kardavad ja peavad sinu korraldusi.  Ps 119,63  
Filippus küsis kojaülemalt: Kas sa ka aru saad, mida 
sa loed? Tema vastas: Kuidas ma võin aru saada, kui 
keegi mind ei juhata? Ja ta palus Filippust astuda 
üles ja istuda enese kõrvale.  Ap 8,30–31  
Kui eriline on see, Issand, et tohin kuuluda Sinu laste 
hulka, Sinu rahva kogudusse! Kaugelt ja lähedalt oled 
Sa meid kutsunud ja kogunud. Luba mul ikka seda osa-
dust kalliks pidada ja aita, et Sinu Sõna elaks rikkalikult 
meie keskel ning näitaks meile teed surmast ellu! 
Mt 5,33–37; Jh 9,35–41 
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10. Kolmapäev Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina 
sinuga, ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need 
sind; kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrve-
ta sind.  Js 43,2  
Miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised?  Mt 8,26  
Jeesus Kristus, Sinul on täielik meelevald kõikide loo-
dud jõudude üle. Sina sirutad käe ja tõmbad oma ven-
nad ja õed välja mässavatest lainetest ja varjad neid 
ähvardavate tuleleekide keskel. Tahan tänagi end usal-
dada Sinu kätesse. Sina jääd ustavaks abimeheks nüüd 
ja alati! 
Õp 8,12–21; Jh 10,1–10 

11. Neljapäev Armastage Issandat, kõik tema vagad! 
 Ps 31,24  
Nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga 
suurim neist on armastus.  1Kr 13,13  
Issand, tänan Sind, et Sinu armastus minu vastu on nii 
suur! Selles armastuses oled Sa teinud kõik, et võiksin 
pääseda igavesest hukatusest. Kingi ka mulle armastust 
Sinu vastu, et tõrjuksin tagasi kõik, mis tahab lõhkuda 
meievahelist osadust, ning et oleksin hoitud ja varjatud 
Sinu käte vahel! 
1Kr 12,27–13,3; Jh 10,11–21 

12. Reede Issand mõistab õiglast kohut neile, kellele 
liiga tehakse, tema annab leiba näljastele.  Ps 146,7  
Jeesus võttis need seitse leiba, tänas, murdis ja andis 

oma jüngrite kätte, et nad jagaksid need, ja nad vii-
sid leiva rahvale.  Mk 8,6  
Igapäevane leib, kuigi see võib külluse aegadel tundu-
da meile iseenesestmõistetav, on Sinu suur ime, Jumal! 
Aita, Issand, neid, kes mingil põhjusel kannatavad üle-
kohtu ja puuduse all, et nemadki võiksid rõõmustada 
Sinu abist ja ustavusest! 
Ef 4,25–32; Jh 10,22–30 

13. Laupäev Jumala Sulane ütleb: Ma andsin oma 
selja peksjaile ja põsed neile, kes katkusid karvu, ma 
ei peitnud oma palet teotuse ja sülje eest.  Js 50,6  
Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma 
patu.  Jh 1,29  
Aegade ja ajastute lõpuni võime imestada ja imetleda: 
Sina, Jeesus, kuigi elasid taevases rõõmus ja kirkuses, 
puhtuses ja pühaduses, tulid patust rikutud maale, kur-
juse ja üleastumiste keskele – ning tõid ennast ohvriks 
andes meile lunastuse. Sa kannatasid, et meie leiaksi-
me rahu. Sa valasid vere, et terveks teha meie haavad. 
Sa surid, et meie päriksime elu. Jeesus Kristus, täname 
Sind! 
Fl 2,(13)14–18; Jh 10,31–42 

13. august 1727 – vennastekoguduse vaimne sünd Herrn- 
hutis, ühine püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi kirikus 



– 126 – – 127 –

August August 

9. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle 
hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. 
 Lk 12,48b  
Mt 25,14–30; Jr 1,4–10; Ps 53 
Jutlus: Fl 3,7–11(12–14) 

14. Pühapäev Kes on nagu Issand, meie Jumal, kes 
kõrgel istub, kes alandub vaatama, mis taevas ja maa 
peal on, kes tõstab põrmust üles vaevase.  Ps 113,5–7  
Jeesus Kristus, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks 
olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, 
võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks.  Fl 2,6–7  
Vägev Jumal, väikeseks saades näitasid Sa oma tõelist 
suurust. Inimeseks saades avasid Sa oma armastava sü-
dame meie vastu. Tee nii, et meiegi õpiksime suureks 
saamist teenimise ja armastuse kaudu. Kingi meile sel-
leks valmisolekut ja innukust igal päeval! 

15. Esmaspäev Hõiske- ja päästehääl kostab õigete 
telkidest: Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele, 
Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid! 
 Ps 118,15.16  
Mu hing ülistab väga Issandat ja mu vaim rõõmut-
seb Jumalas, minu Õnnistegijas.  Lk 1,46–47  
Sina, Jumal, oled inimeste abimees ja päästja. Eriliselt 
valvad Sa nende üle, kes otsustavad end päevast päeva 
Sinu hoolde usaldada ja otsivad Sinu tahtmist oma elus. 

Tee siis tugevaks kõik araks muutunud südamed ja anna 
kindlust kahtlejatele, et Sinu rahvas võiks alati kuuluta-
da Sinu suuri armutegusid! 
Lk 16,10–13; 1Aj 10,1–14; Trk 1,1–10 

16. Teisipäev Me jutustame tulevasele põlvele Issan-
da kiituseväärt tegudest, tema vägevusest ja tema 
imedest, mis ta on teinud.  Ps 78,4  
Ei süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi-
jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijate-
le.  Mt 5,15  
Issand, palun Sind, tee mind julgeks kuulutama seda 
head, mida olen Sinu käest saanud. Jäägu minust kau-
gele tänamatus või häbenemine, et olen Sinu laps ning 
et Sinu nimi on nimetatud minu üle. Olgu minu usutun-
nistus täis rõõmu ja lootust! 
1Kn 3,16–28; 1Aj 11,1–9; Trk 1,11–15 

17. Kolmapäev Kartke ainult Issandat ja teenige teda 
ustavalt kõigest südamest, sest vaadake, mis suuri 
asju ta teile on teinud.  1Sm 12,24  
Ärge olge viitsimatud hoolsuses; olge tulised vai-
mus; teenige Issandat!  Rm 12,11  
Issand, äratagu Sinu suur arm minus alati tänu ning ta-
het teenida Sind ja Sinu riiki meie keskel. Sinuga koos 
võidan ära tüdimuse ja mureliku meele. Sina, Jumal, 
oled ustav, täida mindki ustavusega Sinu töös! 
1Kr 10,23–31; 1Aj 13,1–14; Trk 1,16–2,25 
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18. Neljapäev Issand armastab õiglust.  Ps 37,28  
Andke siis nüüd keisri oma keisrile tagasi ja Jumala 
oma Jumalale!  Lk 20,25 
Issand, palun Sinu käest tarkust, et elada praeguses 
maailmas Sulle meelepäraselt. Anna andeks, kui olen 
õigelt rajalt kõrvale eksinud. Suuna mind tagasi eluteele 
ning hoia mind igavesti! 
1Tm 4,6–16; 1Aj 14,1–17; Trk 3,1–12 

19. Reede Mu hing ripub su küljes, su parem käsi 
toetab mind.  Ps 63,9  
Paulus kirjutab: Ma tean, kellesse ma olen uskuma 
hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev hoid-
ma minu hoolde usaldatut.  2Tm 1,12  
Õndsad on need, kelle hing ripub Jumala küljes ja kes 
jäävad Tema juurde kõiges. Tahan kuuluda nende hulka. 
Aita mind, Jumal, kinnita mind Sinu külge jäädavalt! 
Jr 1,11–19; 1Aj 15,1–16.25-29; Trk 4,7–20 

20. Laupäev Jumal ütleb: Ma olen Iisraelile nagu 
kaste: tema õitseb nagu lilleke.  Ho 14,6  
Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb mi-
nusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest 
minust lahus ei suuda te midagi teha.  Jh 15,5  
Tänan Sind, Issand, et oled mind enesega liitnud otse-
kui oksa tüve külge. Sinus saab minu elu tõelise sisu ja 
eesmärgi. Sinuga koos kannan vilja, mis jääb. 
Lk 12,42–48; 1Aj 16,1–22; Trk 5,1–16 

10. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle 
tema on valinud enesele pärisosaks.  Ps 33,12  
Mk 12,28–34; 2Ms 19,1–6; Ps 59 
Jutlus: Rm 9,1–8.14–16 

21. Pühapäev Ärge mind viivitage, sest Issand on lask-
nud mu teekonna korda minna.  1Ms 24,56 
Kui nad teed mööda edasi läksid, jõudsid nad ühe 
vee äärde. Ja eunuhh lausus: Ennäe, vesi! Mis takis-
tab, et mind ei võiks ristida?  Ap 8,36  
Issand, Sa tahad meie elu kujundada Sulle meelepära-
seks. Kingi armu, et ma ei oleks tuim ega ükskõikne, 
kui tuleb aeg astuda vajalikke samme Sinu seatud teel 
edasiliikumiseks! 

21. august 1732: Esimeste misjonäride lähetamine 
Herrnhuudist 

22. Esmaspäev Eks see ole sina, Issand, meie Jumal? 
Me loodame sinu peale.  Jr 14,22  
Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halas-
tust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. 
 Hb 4,16  
Issand, tõsi on see, et armuaeg, võimalus pääseda pole 
lõputu. Täna saan veel pöörduda Sinu poole ja leida abi, 
mida keegi teine ei saa pakkuda. Tee mind siis julgeks 
ja kindlaks, et suudaksin selja taha jätta kõik väärad 
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teed ning astuda pimedusest valgusesse! 
Rm 11,1–6(7–10)11.12; 1Aj 16,23–43; Trk 6,1–11 

23. Teisipäev Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind 
tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast.  2Ms 20,2  
Seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus.  2Kr 3,17  
Sinu juures, Jumal, on tõeline vabadus. Sina ei jäta patu 
ja kaduvuse orjusesse kedagi, kes Sind kogu südamest 
appi hüüab. Palun hoia mind vabaduse teel ka siis, kui 
see tee on praeguses maailmas mõnikord raske ja oht-
lik. Sina viid oma rahva sihile! 
Js 51,1–6(7); 1Aj 17,1–14; Trk 7,7–21 

24. Kolmapäev Ma käin avaruses, sest ma nõuan sinu 
korraldusi.  Ps 119,45  
Me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on ar-
mastanud.  Rm 8,37  
Issand, Sinu armastuse side Jeesuses Kristuses on tuge-
vam kui miski muu! Ühenda mindki selle armastusega, 
et langenud ja kaduval maailmal poleks minu üle mee-
levalda ning et võiksin osa saada Sinu võidu rõõmust! 
Jh 4,19–26; 1Aj 17,15–27; Trk 7,22–8,1 

25. Neljapäev Mina hüüan Jumala poole ja Issand 
aitab mind.  Ps 55,17  
Tema peale me loodame, et tema ka edaspidi pääs-
tab, kui ühtlasi ka teie appi tulete palves meie eest. 
 2Kr 1,10–11  

Issand, Sa oled mind paljudest ohtudest läbi kandnud, 
Sa oled kuulnud palvehäält. Ära lase mul seda unusta-
da, kui peaksin taas sattuma võitluste keerisesse, vaid 
kingi usku taas pöörduda Sinu poole. Sina oled minu 
päästja! 
Rm 11,(13–16)17–24; 1Aj 18,1–17; Trk 8,2–8 

26. Reede Laulge Issandale, kiitke tema nime, kuu-
lutage päevast päeva tema päästet!  Ps 96,2  
Kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psal-
mide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu 
südamest tänulikult Jumalale.  Kl 3,16  
Issand, aita, et märkaksin Sinu pääste ja armu tegusid 
oma elus. Tänu Sulle, et oled tulnud mu juurde ja õn-
nistad! 
Ef 2,11–18; 1Aj 19,1–15; Trk 8,9–18 

27. Laupäev Sina, Issand, ära keela mulle oma halas-
tust; sinu arm ja su ustavus hoidku mind alati! 
 Ps 40,12  
Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda. 
 1Ts 5,24  
Jumal, Sina valmistasid mulle pääste, kutsusid mind 
selle juurde ning kannad mind ustavalt edasi Elu teel. 
Tänan Sind, et Su töö ei lähe luhta ega ole asjatu, vaid 
jõuab eesmärgile. 
5Ms 4,27–35(36–40); 1Aj 19,16–20,8; Trk 8,19–9,12 
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11. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab 
armu.  1Pt 5,5b  
Lk 18,9–14; 2Sm 12,1–10.13–15a; Ps 145 
Jutlus: Ef 2,4–10 

28. Pühapäev Jutustage paganate seas tema au, tema 
imeasju kõigi rahvaste seas!  Ps 96,3  
Paulus kirjutab: Palvetage ühtlasi ka meie eest, et 
Jumal avaks meile Sõna ukse.  Kl 4,3  
Issand, tänu Sulle nende inimeste eest, kelle kaudu 
evangeelium Kristusest jõudis minu ellu! Minagi tahan 
olla sõnumiviijaks neile, kelle juurde Sa mu läkitad. 
Õnnista oma riigi kuulutustööd kõikjal! 

29. Esmaspäev Tõuse, Jumal, seleta oma riiuasi. 
 Ps 74,22  
Jumal on teatanud meile oma tahtmise saladuse 
oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavan-
danud aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses 
võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. 
 Ef 1,9–10  
Sina, Jumal, seletad kõik riiuasjad õigesti, Sinu juures 
pole ülekohut ega väärust. Tohin ka oma elu vastuolud 
anda Sinu kätte ja paluda: sündigu Sinu tahtmine, kes 
Sa võtad kord kokku kõik, mis on taevas ja maa peal! 
Mt 23,1–12; 1Aj 21,1–14; Trk 9,13–18 

30. Teisipäev Mooses sirutas oma käe mere kohale 
ja Issand laskis mere taanduda tugevast idatuulest. 
 2Ms 14,21  
Usus läbisid nad Punase mere otsekui kuiva maa. 
 Hb 11,29  
Issand, Sinu käes on muuta olukordi, mis tunduvad 
meile, inimestele, väljapääsmatud. Küsimus on vaid: 
kas ma usun? Palun Sind, aita mul võita uskmatus ja 
kahtlused, et võiksin näha Sinu päästet! 
1Sm 17,38–51; 1Aj 21,15–22,1; Trk 11,21–12,1 

31. Kolmapäev Iisrael, looda Issanda peale, sest Is-
sanda juures on heldus ja tema juures on rohke lu-
nastus!  Ps 130,7  
Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, 
et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite 
rikkad iga teo tarvis.  2Kr 9,8  
Tänu Sulle, Issand, et ma ei pea end tagasi hoidma hea-
deks tegudeks kartuses, et äkki jään nende tõttu vae-
seks. Sina jagad külluslikult neile, kes on valmis oma-
korda jagama! 
Jh 8,3–11; 1Aj 22,2–19; Trk 12,11b–22 
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Kuu loosung: Issanda armastus, see on auväärne tar-
kus.  Srk 1,10 

1. Neljapäev Sa olid ligi, kui ma sind hüüdsin, sa üt-
lesid: Ära karda!  Nl 3,57  
Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik! 
 Jh 16,24  
Isa, tänan, et Sa oled leitav. Tänan, et ma võin igal ajal 
Sinu ette tulla. Tänan, et Sa kuuled meie palveid ja vas-
tad oma tarkust mööda. 
1Pt 5,1–5; 1Aj 28,1–13; Trk 13,1–9 

2. Reede Jumal õnnistagu meid ja kõik ilmamaa ot-
sad kartku teda!  Ps 67,8  
Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja 
austust ja väge, sest sina oled loonud kõik, kõik olev 
on loodud sinu tahtmise läbi.  Ilm 4,11  
Meie oleme Sinu loodu. Õnnista meid, armas Isa, ja kin-
gi meile meelsus, mis kartusega läheneb armastusele. 
Lk 22,54–62; 1Aj 29,1–22; Trk 13,10–19 

3. Laupäev Varjatu kuulub Issandale, meie Juma-
lale, aga mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja 
meie lastele.  5Ms 29,28  
Jeesus palvetab: Ma olen neile andnud teada sinu 
nime ja annan teada seda, et armastus, millega sina 
oled armastanud mind, oleks nendes ja mina oleksin 
nendes.  Jh 17,26  
Issand, täname Sind, et oled meile andnud ilmutuse 
oma Sõnas. Palume Püha Vaimu puudutust, et saaksime 
käia Sinu õpetuse järgi ja jõuda eesmärgile. 
Mk 7,24–30; 2Aj 1,1–17; Trk 15,1–3 

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

4. Pühapäev Sina, Issand, ära ole kaugel, mu vägi, 
tõtta mulle appi!  Ps 22,20  
Me teame, et ta meid kuuleb.  1Jh 5,15  
Issand, Sina oled ustav ja hea. Sina kuuled paluja õh-
kamist ja vastad talle. Sinul on igale meie probleemile 
lahendus. Anna meile usku! 

5. Esmaspäev Kas naine unustab oma lapsukese ega 
halasta oma ihuvilja peale? Ja kui nad ka unustak-
sid, ei unusta mina sind mitte.  Js 49,15  
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Nii võime julgesti öelda: Issand on minu abimees, ei 
ma karda.  Hb 13,6  
Sinu oma olles ei ole ma kunagi üksi. Kui kõik kaob, 
jääd Sina ometi, Jeesus. 
Mt 9,27–34; 2Aj 1,18–2,17 

6. Teisipäev Issandal, meie Jumalal, on halastus ja 
andeksand.  Tn 9,9  
Kõik tölnerid ja patused lähenesid Jeesusele teda 
kuulama.  Lk 15,1  
Isssand, kinnita meie usku, et ka kõige raskematel aega-
del, kõige kaugematelt teedelt tulles oled Sina andeks-
andja ja armuline. 
Mk 3,1–10(11.12) 2Aj 3,1–17; Srk 1,1–10 

7. Kolmapäev Kui armsad on sinu hooned, Issand Se-
baot!  Ps 84,2  
Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen 
mina nende keskel.  Mt 18,20  
Sinu Sõna kutsub meid koguduse osadusse. Issand, pa-
lume Sinu Poja läbi, õnnista meie kogudusi oma elus-
tava vaimuga. Ava meie silmad nägema osaduse tähen-
dust. 
Jh 4,46–54; 2Aj 5,1–14; Srk 1,11–20 

8. Neljapäev Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema val-
mistab minu ees teed.  Ml 3,1  
Kohe ajas Vaim Jeesuse kõrbe ja ta oli kõrbes neli-

kümmend päeva saatana kiusata. Ja ta oli metsloo-
made seas ning inglid teenisid teda.  Mk 1,12–13  
Issand, Sinu tulemine on lähedal. Valmista meid igal 
päeval kohtumiseks Sinuga. 
Lk 8,1–3; 2Aj 6,1–21; Srk 2,1–18 

9. Reede Tee mind terveks, Issand, siis ma saan ter-
veks; aita mind, siis ma saan abi.  Jr 17,14  
Jeesus ütleb: Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei 
ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid.  Mk 2,17  
Sinu käes, Issand, on kõik meie päevad. Tänu Sulle sel-
le eest! Kui Sa meile päevi kingid, palume ka tervist ja 
toimetulekut, et jaksaksime Sind kiita ja olla tunnistu-
seks Sinu armust. 
Mt 12,15–21; 2Aj 6,22–42; Srk 4,1–10 

10. Laupäev Taaniel läks oma kotta, mille ülakamb-
ri aknad olid avatud Jeruusalemma poole. Ja kolm 
korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma 
Jumalat.  Tn 6,11  
Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, pü-
sivad palves.  Rm 12,12  
Isade Jumal, Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal! Palu-
me Sinult usku, mis kannab meid läbi raskustest, mis 
hoiab meid headel aegadel ja viib kord Sinu juurde tae-
vasele kodumaale. 
Ap 9,31–35; 2Aj 7,1–11; Srk 4,20–31 
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13. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes 
mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud 
mulle.  Mt 25,40b  
Lk 10,25–37; 1Ms 4,1–16a; Ps 39 
Jutlus: 1Jh 4,7–12 

11. Pühapäev Saul ütles Taavetile: Kui keegi leiab 
oma vaenlase, kas ta laseb teda heaga ära minna? 
Issand tasugu sulle heaga selle eest, mis sa täna mul-
le tegid!  1Sm 24,20  
Ärge tasuge ühelegi kurja kurjaga; mõtelge ikka sel-
lele, mis hea on kõigi inimeste suhtes.  Rm 12,17  
Anna andeks meile meie võlad, nagu meiegi andeks an-
name oma võlglastele. 

12. Esmaspäev Mida me oleme kuulnud ja mida me 
teame ja mida meie vanemad on meile jutustanud, 
seda me ei taha salata nende laste eest.  Ps 78,3–4  
Muidu olete saanud, muidu andke.  Mt 10,8  
Põlvest põlve, Issand, oled Sa saatnud meie rahvast, 
andnud nii häid kui ka katsumise aegu. Tänu Sinule 
võime ka täna rõõmsalt ja kindlalt tunnistada: meie 
Jumal on Vägede Jumal! Anna meile tarkust, et sellest 
rikkusest, mis on Sinu nimes, jagaksime oma lastele ja 
lastelastele. 
Mt 6,1–4; 2Aj 7,12–22; Srk 5,1–8 

13. Teisipäev Issand on mu tugevus ja mu kiituslaul, 
ja tema oli mulle päästjaks.  Ps 118,14  
Lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga 
usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes! 
 Rm 15,13  
Sina oled minu kalju, kelle peale ma toetun, Sina oled 
ankruköis, mis kõige tugevamaski tormis ei katke; Sina 
oled päike ka kõige pimedamas öös. Tänan, et võin seda 
tunda ja sellele loota! 
Am 5,4–15; 2Aj 9,1–12.29–31; Srk 5,9–6,4 

14. Kolmapäev Jumal ütleb: Kui kitsas käes oli, 
hüüdsid sa, ja ma päästsin sinu.  Ps 81,8  
Paulus kirjutab: Issand seisis minu kõrval ja tegi mu 
vägevaks.  2Tm 4,17  
Kõigis raskustes juhi meie mõtted Sinu headusele, et 
leiaksime rahu ja rõõmu ka katsumustes. 
5Ms 24,(10–15)17–22; 2Aj 10,1–19; Srk 6,5–17 

15. Neljapäev Mõni paiskab sõnu otsekui mõõgapis-
teid, aga tarkade keel on terviseks.  Õp 12,18  
Niisiis, taotlegem seda, mida on vaja rahuks ja üks-
teise ülesehitamiseks.   Rm 14,19  
Issand, tänan Sind kõige selle headuse eest, millega 
Sa mind ümbritsed. Luba, et oleksin rahutegija vas-
tasseisudes; et oskaksin vaikida, kui vaja; et oleksin 
ülesehitaja. 
2Kr 8,10–17; 2Aj 12,1–16; Srk 6,18–37 
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16. Reede Mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais 
elamuis.  Js 32,18  
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, 
vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakond-
sed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, 
mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise.  Ef 2,19–20  
Ma tänan Sind, Issand, rahuaja eest, toimetuleku eest, 
kõigi nende õnnistuste eest, millest ma igal päeval osa 
saan. Palun anna andeks meie rahva tänamatu meel ja 
saada oma Püha Vaim, avamaks magaja silmad. 
Jk 2,5–13; 2Aj 18,1–27; Srk 7,10–17.32–36 

17. Laupäev Õigus ja õiglus on su aujärje alus; hel-
dus ja ustavus käivad su palge ees.  Ps 89,15  
Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja ar-
mastatud südamliku kaastundega, lahkusega, 
alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega.  Kl 3,12  
Issand, me oleme sageli tormakad ja nõudlikud ning 
pikk meel jääb meist kaugele. Anna andeks meie isekus 
ja tuleta meelde, et igas olukorras suudaksime olla Sinu 
head tunnistajad. 
Jd 1,1.2.20–25; 2Aj 18,28–19,3; Srk 13,1–13 

14. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema 
heategu.  Ps 103,2  
Lk 17,11–19; 1Ms 28,10–19a; Ps 146 
Jutlus: Rm 8,(12–13)14–17 

18. Pühapäev Issanda käsul läksid Iisraeli lapsed tee-
le ja Issanda käsul lõid nad leeri üles.  4Ms 9,18  
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke 
Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa täna-
des.  Kl 3,17  
Iisraeli rahvas pani tähele Issanda korraldust, Moosese 
läbi antud Issanda käsku. Issand, luba, et ka meie jär-
giksime kõiges sinu tahtmist ja jõuaksime oma rännakul 
taevasele kodumaale, kus näeme Sind palgest palgesse. 

19. Esmaspäev Issand teeb õigust ja mõistab õiglast 
kohut kõigile, kellele liiga tehakse.  Ps 103,6  
Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes 
usub minusse, ei jääks pimedusse.  Jh 12,46  
Ehkki Issand lubab päikese tõusta nii õigele kui üle-
kohtusele, ehkki lõikuseks kasvab nii nisu kui luste, on 
Issand ometi õiglane ja hea. Usaldagem Teda ka meie 
jaoks mõistmatutes olukordades! Tänan, Issand, et oled 
valguseks ka minule. Tänan, et oled valguseks ka siis, 
kui me ei märkagi. 
5Ms 26,1–11; 2Aj 20,1–26; Srk 15,11–20 

20. Teisipäev Ma olen pannud oma Vaimu oma sula-
se peale, tema toob rahvaile õiguse.  Js 42,1  
Te teate, et need, keda peetakse rahvaste valitse-
jateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured 
meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ärgu olgu teie 
seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, 
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olgu teie teenija.  Mk 10,42–43  
Issand, palun Sinult tasast meelt, ustavust teenimises, 
tundlikkust ligimesega suhtlemises. 
Gl 5,22–26; 2Aj 26,1–23; Srk 16,17–23 

21. Kolmapäev Ülistage Issandat, sest tema on teinud 
suuri asju, saagu see teatavaks kogu maal!  Js 12,5  
Kui Paulus ja Barnabas olid saabunud, kogusid nad 
koguduse kokku ja kuulutasid, mis suuri asju Jumal 
oli teinud, olles nendega, ja et ta oli avanud paganai-
le usu ukse.  Ap 14,27  
Tänu ja kiitus kuulugu Sulle, Jeesus! Kingi meile süda, 
mis lööb Sinule, mis pulbitseb tänust, mis kogu meie 
loomuse paneb ülistama Sind – Lunastaja! 
Fm 1,1–16(17–22); 2Aj 28,1–15; Srk 17,1–24 

22. Neljapäev Issand, vägede Jumal, kes on nii või-
mas kui sina, Issand? Ja sinu ustavus on sinu ümber. 
 Ps 89,9  
Paulus kirjutab: Ma ei lakka tänamast teie eest, teid 
oma palvetes meenutades, et meie Issanda Jeesuse 
Kristuse Jumal, kirkuse Isa, annaks teile tarkuse ja 
ilmutuse Vaimu tema äratundmisel.  Ef 1,16-17  
Issand, ava meie silmad, et näeksime Sinu vägevust, 
mis meid ümbritseb. Sina oled kõik loonud ja hoiad 
oma loodut. Luba meil seda mõista ja kiita Sind selle 
teadmise eest. 
1Aj 29,9–18; 2Aj 28,16–27; Srk 18,1–14 

23. Reede Issand on otsustanud teha teid enesele 
rahvaks.  1Sm 12,22  
Teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see 
pole mitte teist enestest; see on Jumala and.  Ef 2,8  
Sina, Issand, oled ustav. Iisraeli rahva tee läbi ajaloo on 
selle kinnituseks. Hoia meie usku, et me ei häviks. Juhi 
meid teel, mis viib Sinu taevasesse kuningriiki. 
Jh 13,31–35; 2Aj 34,1–7; Srk 22,27–23,6 

24. Laupäev Ma karistan neid, kes tukuvad oma põh-
japärmil, kes ütlevad oma südames: Issand ei tee ei 
head ega kurja.  Sf 1,12  
Et sina ütled: Ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt 
ning mul ei ole puudu millestki – ning sa ei teagi, et 
sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti –, 
siis ma annan sulle nõu osta minu käest tules proo-
vitud kulda, et sa saaksid rikkaks, ning valgeid rõi-
vaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks 
sinu alastioleku häbi, ning silmasalvi võida silmi, et 
sa näeksid.  Ilm 3,17–18  
Headel päevadel kasvab lootus enese vägevusele. Tun-
des küll Issandat, muutub meie suhe formaalseks. Elak-
sime nagu paralleelsetes maailmades. Issand, hoia meid 
petliku rahulolu eest ja anna indu kummardada Sind 
kõikidel aegadel, eriti headel aegadel! 
2Ts 2,13–17; 2Aj 34,8–21; Srk 24,1–29 
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15. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt 
teie eest.  1Pt 5,7  
Mt 6,25–34; 1Ms 2,4b–9(10–14)15; Ps 130 
Jutlus: 1Pt 5,5c–11 

25. Pühapäev Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoid-
ja tuku.  Ps 121,3  
Issand Jeesus Kristus tahab teid ka kinnitada otsani. 
 1Kr 1,7–8  
Tänan Sind Issand, et Sa oled mind saatmas igal hetkel, 
igal päeval. Sina hoiad mind, Sina täidad mind oma vai-
muga, et võiksin Sinu järel käia ja kord usust nägemisse 
jõuda. Tänan Sind, Jeesus! 

26. Esmaspäev Too mind tagasi, et saaksin pöörduda, 
sest sina oled Issand, mu Jumal  Jr 31,18  
Jeesus ütles Toomale: Pane oma sõrm siia ja vaata 
minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse 
ning ära ole uskmatu, vaid usklik!  Jh 20,27  
Issand, me soovime sageli käegakatsutavaid, silmaga 
nähtavaid märke Sinu käest. Anna andeks meie uskma-
tus, anna andeks meie kõhklused, kui loeme Sinu Sõna. 
Kõnele meiega, et me saaksime kinnitatud. 
Fl 4,8–14; 2Aj 34,22–33; Srk 28,1–7 

27. Teisipäev See rahvas, kes tunneb oma Jumalat, 
jääb kindlaks ja tegutseb.  Tn 11,32  

Usus keeldus Mooses, kui ta oli saanud suureks, lask-
mast end nimetada vaarao tütre pojaks.  Hb 11,24  
Sina, Issand, oled ainuke Jumal. Hoia meid enese tund-
mises, et me ei hukkuks. 
1Tm 6,(3–5)6–11a; 2Aj 35,1–19; Srk 29,7–13 

28. Kolmapäev Issand trööstib oma rahvast, lunas-
tab Jeruusalemma.  Js 52,9  
Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. 
 1Jh 2,8  
Sinu tõotused on kindlad. Kinnita, Issand, meie usku, et 
ka kõige pimedamatel hetkedel oled Sina meiega. Sina 
viid meid välja surmastki. Tänu ja kiitus selle teenimatu 
armu eest! 
Kg 4,(4–7)8–12; 2Aj 35,20–27; Srk 35,1–15 

MIHKLIPÄEV 
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda karda-
vad, ja ta vabastab nad.  Ps 34,8  
Lk 10,17–20; Jos 5,13–15 
Jutlus: Ilm 12,7–12 

29. Neljapäev Joosua heitis silmili maha ja kummar-
das ning küsis: Mida mu Issand räägib oma sulase-
le?  Jos 5,14  
Jeesus langes põlvili maha ja palvetas: Isa, kui sa ta-
had, võta see karikas minult ära! Ometi ärgu sündi-
gu minu tahtmine, vaid sinu oma! Siis ilmus temale 
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ingel taevast ja kinnitas teda.  Lk 22,41–43  
Issand, õpeta mind paluma. Õpeta mind esiti Sinu taht-
mist otsima ja seda täitma. 

30. Reede Tuhat aastat on sinu silmis nagu eilne 
päev, kui see on möödunud, ja nagu vahikord öösel. 
 Ps 90,4  
Tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda 
kardavad.  Lk 1,50  
Igaviku Issand, me oleme siia ilma tulnud – ja ei tea ise, 
kust. Me elame – ja me ise ei tea kui kaua. Me peame 
jälle siit maailmast minema – ja ei tea ise, kuhu. Me 
teame vaid, mida ütleb Sinu sõna. Õpeta meid nõnda 
elama, et me oma tegemisi, sõnu ja mõtteid Sinu juma-
liku tahte järgi seaksime! 
1Ms 16,6b–14; 2Aj 36,11–21; Srk 42,15–25 

OKTOOBER 

Kuu loosung: Suured ja imelised on sinu teod, Issand 
Jumal, Kõigeväeline. Õiged ja tõelised on sinu teed, sa 
paganate kuningas.  Ilm 15,3 

1. Laupäev Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. 
 Js 53,5  
Kristus kandis ise meie patud oma ihus üles risti-
puule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õi-
gusele.  1Pt 2,24  
Püha Jumal, kogu maailm on Sinu ees avali, nii pühad 
kui patused. Päästa meid, oma lapsi, kõigest hädast ja 
viletsusest, kannatustest ja haigustest. Tõmba meid 
välja hukatuse sügavusest, kuhu uskmatu maailm va-
jub, ja lunasta meid oma suure halastuse pärast, mis 
on ilmunud Sinu Pojas Jeesuses Kristuses, kelle peale 
me oma ainsa lootuse paneme. Võta meid vastu on ku-
ningriigi ausse! 
Jos 5,13–15; 2Aj 36,22–23; Srk 51,1–12 
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16. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangee-
liumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 
 2Tm 1,10b  
Jh 11,1(2)3.17–27(41–45); Nl 3,22–26.31–32; Ps 65 
Jutlus: 2Tm 1,7–10 

2. Pühapäev Häda sellele, kes kuhjab kokku, mis ei 
ole tema oma – kui kauaks?  Ha 2,6  
Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest 
külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. 
 Lk 12,15  
Helde Jumal, kõik, mis meil on, oleme saanud Sinu 
käest ja mitte midagi pole meil enestest. Ainult Sina täi-
dad meie igapäevased vajadused nii ihu kui hinge poo-
lest. Sina oled meie ainus rikkus ja lootus. Kingi siis 
meile, rumalatele, tarkust, et me iga päev Sind selle eest 
tänaksime ja juba praegu võiksime rõõmustada nende 
armuvarade küllusest, mida Sa oled meile valmis pan-
nud igavese elu tarvis. 

3. Esmaspäev Häda sellele, kes riidleb oma valmis-
tajaga – kild teiste savikildude seas. Kas ütleb savi 
oma vormijale: Mis sa teed?!  Js 45,9  
Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu 
nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu 
taevas, nõnda ka maa peal.  Mt 6,9–10  
Armas taevane Isa, murra meie lihalik meel – patused 

ihad ja maailmaarmastus, uhkus ja enesearmastus. Õpe-
ta meile selle asemel alandlikkust ja kuulekust, tasadust 
ja ligimesearmastust, anna meile Kristuse meel. Pühitse 
meid oma tõe sõna sees, et me enam tahtlikult pattu ei 
tee, ja aita meil püsida Sinu õiguses ning lõpuks pärida 
taevariik. 
Rm 6,18–23; Est 1,1–22 

4. Teisipäev Issand teeb õigust vaeslapsele ja lesknai-
sele ja armastab võõrast, andes temale leiba ja riiet. 
Seepärast armastage võõrast.  5Ms 10,18–19  
Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu.  Mt 25,35  
Armas Jeesus! Aita meil olla kuulekas Sinule, nii nagu 
Sina oled Isale. Puhasta meid kõigest patust oma kalli 
ohvrivere läbi. Ava meie silmad nägema igas inimeses 
ligimest ja täida meie süda armastusega kogu loodu 
vastu. Sea piir meie kurjadele kavatsustele, sõnadele ja 
tegudele. Ava meie meel mõtlema, suu ütlema ja käed 
tegema vaid head. 
Js 38,9–20; Est 2,1–18 

5. Kolmapäev Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, 
mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepin-
gu.  Jr 31,31  
Nad on iisraellased, nende päralt on lapseõigus ja 
kirkus ja lepingud ja seadustik ja jumalateenistus ja 
tõotused, nende päralt on esiisad ja nende seast on 
Kristus ihu poolest.  Rm 9,4–5  
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Tänan Sind, armas Jumal, et oled alistanud patu ja sur-
ma võimu ning sõlminud oma Poja Jeesuse Kristuse 
ristisurma ja ülestõusmise läbi uue lepingu kogu inim-
konnaga. Kinnita siis meie, Sinu laste usku sellesse ja 
luba meil pühitseda rõõmuga Elu võitu juba täna. Kin-
gi meile oma Püha Vaimu, et saaksime olla valguseks 
maailmale ja nõnda anda head tunnistust Sinust. 
Mk 5,21–24.35–43; Est 2,19–3,6 

6. Neljapäev Issanda teed on õiged: õiged käivad 
nende peal, aga üleastujad komistavad.  Ho 14,10  
Manitsege üksteist ja kosutage üksteist, nagu te seda 
teetegi.  1Ts 5,11  
Issand Kristus, kingi meile kindlat meelt käia igal ajal 
– ja eriti siis, kui mõni teine tee näib kergem – Sinu näi-
datud teerajal. Kingi meile ustavaid kaasteelisi ja luba 
meil endal olla ustav. Hoia meid õiges usus ja õpetuses 
päevani, mil saame maitsta usu tõelist vilja – igavest elu. 
Fl 1,18b26; Est 3,7–15 

7. Reede Tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus 
kogu eluaja; õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul 
on hõiskamine.  Ps 30,6  
Me kiitleme ka Jumalast meie Issanda Jeesuse Kris-
tuse läbi, kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepitu-
se.  Rm 5,11  
Armas Jumal, ära nuhtle meid, ekslikke inimesi, oma 
vihas, vaid osuta armu ja halasta meie peale, kui tun-

nistame südamest oma süüd liigses maailma armasta-
mises. Murra meie lihalik meel ja anna meile kahetsev 
süda, et võiksime meelt parandada ja vastu seista kurja-
le. Varusta meid selleks oma Püha Vaimu väega ülalt ja 
ole ise meile abimeheks oma Poja Jeesuse Kristuse läbi, 
kes on juba võidu saanud. 
Ilm 2,8–11; Est 4,1–17 

8. Laupäev Vaata, eelmised sündmused on aset leid-
nud ja ma kuulutan uusi; enne kui need toimuma 
hakkavad, teen ma need teile teatavaks.  Js 42,9  
Palju prohveteid ja õigeid on ihaldanud näha, mida 
teie näete, ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuu-
lete, ega ole kuulnud.  Mt 13,17  
Armas Jeesus, kingi mulle usku kasvõi sinepiivakese 
jagu! Kasvata päev-päevalt minu usaldust Sinu vastu, 
sest Sinu sõna on tõde ja saadab korda, mida on tõo-
tanud. Ära luba mul iialgi selles kahelda. Ava minu 
kõrvad Sind kuulma ja silmad Sind nägema igal ajal ja 
kõigis paigus. Ära jäta mind. 
Rm 4,18–25; Est 5,1–14 

LÕIKUSTÄNUPÜHA 
Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende 
roa omal ajal. Ps 145,15 
Lk 12,(13–14)15–21; Js 58,7–12; Ps 67 
Jutlus: 2Kr 9,6–15 
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9. Pühapäev Issand ütles Moosesele: Ma äratan neile 
ühe prohveti nende vendade keskelt, niisuguse nagu 
sina, ja ma panen oma sõnad ta suhu.  5Ms 18,18  
Nõnda nagu Jumal on meid arvanud kõlbavaks usal-
dada evangeelium meie kätte, nõnda me ka räägime, 
ei mitte, nagu tahaksime olla inimestele, vaid Juma-
lale meelepärast, kes katsub läbi meie südamed. 
  1Ts 2,4  
Püha Jumal, läkita mind oma riigi tööle, et võiksin kuu-
lutada Sinu kardetavast pühadusest, mis on ilmunud 
ajast aega, ja kõikevõitvast armastusest Jeesuses Kris-
tuses. Kinnita mind selleks oma Püha Vaimu väega ja 
varusta mind kartmatu meele ja püsivusega. 

10. Esmaspäev Pidage siis minu käske ja tehke nende 
järgi! Mina olen Issand!  3Ms 22,31  
Keset tigedat ja pöörast sugupõlve te paistate otse-
kui taevatähed maailmas, pidades kinni elusõnast. 
 Fl 2,15–16  
Armas Jeesus, luba mul järgneda Sulle kõikjal ja kui ma 
raskusi taluma pean, siis keela mul nuriseda. Ulata mulle 
oma läbipistetud käsi ja tõsta mind üles, aita risti kanda. 
Kinnita mind ikka ja jälle, et Sina oled maailma ära võit-
nud ja kõik, kes on Sinuga, saavad sellest võidust osa. 
Hb 11,1–7; Est 6,1–14 

11. Teisipäev Vaata oma pühast eluasemest, taevast, 
ja õnnista oma Iisraeli rahvast.  5Ms 26,15  

Siimeon ütles: Mu silmad on näinud sinu päästet, 
mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: 
valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu 
rahvale Iisraelile.  Lk 2,30–32  
Kõigeväeline Jumal, tänu Sulle, et oled kinkinud meie 
esivanematele maa, kus elame, ja oled seda tänaseni 
hoidnud ning kaitsnud. Aita meid selle eest heade ma-
japidajatena hoolt kanda. Eelkõige aga osuta armu, et 
võiksime pärida tõotatud maa – Sinu riigi. 
1Ms 15,1–6; Est 7,1–10 

12. Kolmapäev Siis kardetakse õhtu pool Issanda 
nime ja päikesetõusu pool tema auhiilgust.  Js 59,19  
Jeesus ütleb: Inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast 
ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis. Ja vaata, 
on viimaseid, kes saavad esimesteks, ja on esimesi, 
kes jäävad viimasteks.  Lk 13,29–30  
Issand, õnnista oma kiriku tööd ja kõiki sõnakuulutajaid 
meil ja kogu maailmas. Hoia meid lakkamatus osaduses 
Sinu ja üksteisega. Luba, et evangeelium võiks jõuda 
kõikide inimesteni ja puudutada nende südant nii, et 
nad hakkaksid Sind otsima. Sina kutsud meid kõiki. 
Lk 7,1–10; Est 8,1–17 

13. Neljapäev Too meid, Issand, tagasi enese juurde, 
siis me pöördume! Uuenda meie päevi nagu muiste. 
 Nl 5,21  
Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimese-
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armastus ilmus, siis ta päästis meid – mitte õiguse 
tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid 
oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha 
Vaimu uuendamise kaudu.  Tt 3,4–5  
Armas Jumal, halasta meie peale ja kingi armuaega, ära 
mõista täna veel meie üle kohut. Me tunnistame oma 
süüd leiguses. Kisu välja loidus meie seest ja uuenda 
vaim, istuta sinna täielik usaldus Sinu vastu. Aita meil 
usus kasvada ja armastuses palju head vilja kanda. 
Ap 5,34–42; Est 9,1–19 

14. Reede Vägede Issand, sina üksi oled kõigi maa 
kuningriikide Jumal, sina oled teinud taeva ja maa. 
 Js 37,16  
Paulus kirjutab: Sellepärast ma põlvitan Isa ees, 
kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab 
nime, et ta annaks teile oma au rikkust mööda saada 
tugevaks.  Ef 3,14–16  
Issand, maa ja taeva, kõige elava ja elutu looja, ainult 
Sina oled tõeline Jumal. Hoia ja kaitse meid kõikide 
ebajumalate eest, kes Sinu kohta enesele himustavad. 
Vaid Sinu ainusündinud Pojal on igavese elu sõnad. 
Aita meil kindlaks jääda Tema toodud Lunastusele. 
Hb 12,1–3; Est 9,20–28 

15. Laupäev Mina vaatan Issanda poole, mina ootan 
oma pääste Jumalat: küll mu Jumal kuuleb mind. 
 Mi 7,7  

Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa 
peal.  Kl 3,2  
Issand Kristus, vaid Sinu juures leiab mu hing rahu. 
Kingi siis mulle tarkust, et ma oma silmad üksnes Sinu 
peal hoian. Ainult Sina võid vaigistada minu südames 
mäsleva tormi ja viia mind läbi maailma mere rajuste 
voogude Jumalariigi rahusadamasse. 
Mt 14,22–33; Est 9,29–10,3 

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

16. Pühapäev Ära vääna õigust! Ära ole erapoolik! 
Ära võta meelehead, sest meelehea pimestab tarka-
de silmi ja teeb õigete asjad segaseks.  5Ms 16,19  
Kuidas te võite uskuda, kui te ootate austust ükstei-
selt ega otsi seda austust, mis tuleb üksnes Jumalalt?
  Jh 5,44  
Armas taevane Isa. Õpeta mind õigesti palvetama ja 
igal ajal Sind püsivalt tänama kõige eest, mida Sa eluks 
annad. Olgu mul lakkamatu palveosadus Sinuga, nii 
nagu Sinu Pojal Jeesusel. Siis oled Sina minus ja mina 
Sinus. Aita mind, et ma ei väsiks! 
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17. Esmaspäev Sa ei tohi himustada oma ligimese 
naist.  5Ms 5,21  
See ongi armastus, et me käime tema käskude järgi. 
 2Jh 1,6  
Issand, Sinu Sõna on tõde. Me täname Sind, et võime 
seda ikka ja jälle Pühakirja lehekülgedelt lugeda ja 
tundma õppida. Hoia meid selles ja kaitse valevaimude 
kavaluse eest, kes seda Sinu vastu väänavad. Ole ise 
meile valguseks, siis me ei eksi! 
1Ts 4,9–12; Ilm 1,1–8 

18. Teisipäev Issand surmab ja teeb elavaks, viib alla 
hauda ja toob jälle üles.  1Sm 2,6  
Mina olen A ja O, ütleb Issand Jumal, kes on ja kes 
oli ja kes tuleb, Kõigeväeline.  Ilm 1,8  
Kõigeväeline Jumal. Hoia meid enese ligi nii elus kui 
surmas, siis ei saa keegi meile kurja teha. Aita meil val-
vata ülestõusmise tunnini, mil Sa varustad meid üles-
tõusmise ihuga uue maa ja taeva tarvis. 
Gl 5,13–18; Ilm 1,9–20 

19. Kolmapäev Tõtta mulle appi, Issand, sa mu pääs-
te!  Ps 38,23  
Pime Bartimeus kisendas: Taaveti Poeg, halasta 
minu peale! Ja Jeesus ütles seisatades: Kutsuge ta 
siia!  Mk 10,48–49  
Ma tänan Sind, Issand, et Sa meie kannatused, haigused 
ja surma ristipuule oled kandud ja meid kadumatuks 

rõõmupõlveks uuendad nii ihu kui hinge poolest. Aita 
meil püsivusega oodata oma õnnistust. 
Ül 8,4–7; Ilm 12,1–6 

20. Neljapäev Ma tänan sind, Issand! Sa olid küll 
vihane minule, aga su viha pöördus ja sa trööstisid 
mind.  Js 12,1  
Jeesus ütleb: Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid 
patuseid.  Mt 9,13  
Armuline Jumal, elusta mind juba täna nii, et ma olek-
sin tõesti Sinu oma nüüd ja igavesti. Kui see on Sinu 
tahtmine, siis kingi mulle veel päevi, et ma saaksin 
anda tunnistust Sinu kõigeväelisest armastusest Jeesu-
ses Kristuses. 
Mk 3,31–35; Ilm 12,7–12 

21. Reede Issand on mind läkitanud andma Siioni 
leinajaile laubaehte tuha asemel, rõõmuõli leinarüü 
asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel.  Js 61,1.3  
Poeg ütles isale: Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu 
ja sinu ees, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks 
hüütaks! Ent isa ütles oma sulastele: Tooge kiiresti 
kõige kallim kuub ja pange talle selga.  Lk 15,21–22  
Issand Kristus, me kõik olime eksinud, polnud ainustki 
õiget. Sina aga rajasid meile tee koju. Sina ise oled Tee 
Taevasse! Hoia siis meid sellel kitsal teel ja luba kord 
kõigil, kes teed alustasid, pärale jõuda. 
Rm (14,20b–15,1) Ilm 12,13–18 
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22. Laupäev Me ise ei tea, mida peaksime tegema, 
vaid meie silmad vaatavad sinu poole.  2Aj 20,12  
Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täide-
saatjale.  Hb 12,2  
Armas Jeesus, Sa tulid mind otsima ja ma vastasin Sul-
le. Palju on aga veel neid, kes pole Su kutset kuulda 
võtnud ja ekslevad maailma pimeduses. Luba mul olla 
valguseks ja teeviidaks Sinu juurde! 
Mt 5,17–20; Ilm 13,1–10 

19. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita 
mind, siis ma saan abi.  Jr 17,14  
Mk 2,1–12; 2Ms 34,4–10; Ps 38 
Jutlus: Ef 4,22–32 

23. Pühapäev Õelale ütleb Jumal: Mis on sul sellest, 
et sa jutustad mu seadustest ja võtad oma suhu minu 
lepingu? Sina ju vihkad õpetust ja heidad mu sõnad 
oma selja taha.  Ps 50,16–17  
Kes on aga kummargil vaadanud vabaduse täiuslik-
ku seadusse ja sellesse ka jääb, ei ole unustav kuulja, 
vaid tegude tegija – see on õnnis oma tegemises. 
 Jk 1,25  
Issand Kristus, Sina tunned mind paremini kui mina ise. 
Palun näita mulle kätte minu puudused ja vead ning pu-
hasta mind, siis ma saan puhtaks. Aita mul saada seesu-
guseks, kellest taevasel Isal on hea meel. 

24. Esmaspäev Sina, meie Jumal, oled õiglane kõiges, 
mis meie peale on tulnud, sest sina oled osutanud us-
tavust, meie aga oleme olnud õelad.  Ne 9,33  
Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja 
õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab 
meid kõigest ülekohtust.  1Jh 1,9  
Sina, Issand, oled püha ja meie patused. Kui meie süda 
meid süüdistab, siis oled Sina see, kes saab sinna rahu 
tuua. Andesta igale siiralt kahetsevale südamele sõnad 
ja teod, mida enam heaks teha ei ole võimalik. Andesta 
Sina, kui ligimene meie kahetsusele oma südame sul-
geb. Too rahu kõikidesse rahututesse südametesse. 
2Ms 15,22–27; Ilm 13,11–18 

25. Teisipäev Issand küsis Joonalt: Kas sul on õigus 
vihastada?  Jn 4,4  
Kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumi-
selt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust ta-
sase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiu-
satusse.  Gl 6,1  
Armuline Jumal, päästa mind kiusatusest taga ajada oma 
õigust. Ja anna mulle andeks, kui ma seda mõnikord ikka 
veel tahtmatult teen. Osuta siis neile eksimustele ja uuen-
da minu süda, et Sinu tasane Vaim võiks seal elada. 
Lk 5,12–16; Ilm 14,1–5 

26. Kolmapäev Tõuse, Jumal, mõista kohut maailma 
üle, sest sina pärid kõik rahvad.  Ps 82,8  
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Jumal ei ole oma Poega läkitanud maailma, et ta 
maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema 
läbi õndsaks saaks.  Jh 3,17  
Issand Jeesus Kristus, ole meile armuline ja halasta 
meie peale. Kuule, kui meie Sind appi hüüame. Õpe-
ta meile piiritut usaldust Sinu vastu igas olukorras. Ära 
jäta meid. 
Jh 9,1–7; Ilm 14,6–13 

27. Neljapäev Tea, et Issand, su Jumal, on Jumal, 
ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab 
tuhandenda põlveni neile, kes teda armastavad ja 
tema käske peavad.  5Ms 7,9  
Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, 
sest ustav on, kes seda on tõotanud.  Hb 10,23  
Kõigeväeline Jumal, meie süü Sinu ees on suur, Sinu 
armastus aga suurem sellest. Sinu armastusse mahub 
kogu loodu. Tõtta meid siis päästma ja kinnita oma Sõ-
naga, et Sa ei jäta meid. Ära luba meil mõelda, et Sa ei 
kuule meie palveid. Kingi meile kannatust oodata Sinu 
abi. 
Jr 17,14–17; Ilm 14,14–20 

28. Reede Kogu kokku rahvas, mehed ja naised ja 
lapsed, ka võõrad, kes on su väravais, et nad kuulek-
sid ja õpiksid ning kardaksid Issandat, teie Jumalat, 
ja teeksid hoolsasti selle Seaduse kõigi sõnade järgi, 
ja et nende lapsed, kes seda veel ei tunne, kuuleksid 

ja õpiksid kartma Issandat, teie Jumalat. 
 5Ms 31,12–13  
Kirkus, au ja rahu tuleb igaühele, kes teeb head, 
juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumal ei tee 
vahet isikute vahel.  Rm 2,10–11  
Issand Kristus, me avame Sulle oma südamed. Tule sin-
na elama ja juhi meid tõe ja õiguse teel, et me ei satuks 
kiusatusse ega saaks hukka. Täida meie südamed juba 
täna taevase rahuga ja anna tunda, et Sa oled iga päev 
meie juures. 
Mt 8,14–17; Ilm 15,1–4 

29. Laupäev Hõisake, taevad, ja ilutse, maa, mäed, 
rõkatage rõõmust, sest Issand trööstib oma rahvast 
ja halastab oma viletsate peale.  Js 49,13  
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristu-
se Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! Tema 
julgustab meid igas meie ahistuses.  2Kr 1,3–4  
Armas taevane Isa, äraarvamatud on Sinu teed meie 
eest hoolitsedes. Sina annad meile igapäevase leiva 
ja leivakõrvase, kehakatte, peavarju ja kõik eluks va-
jaliku. Ava meie silmad seda igal ajal märkama ja suu 
Sulle kiitust lausuma. Ava meie vaimusilmad nägema 
Sinu Poja toodud lunastust ja tekita meis janu eluvee ja 
nälg eluleiva järele ning vajadus seda ikka iga päev üha 
uuesti vastu võtta. 
Lk 13,10–17; Ilm 15,5–8 



– 162 – – 163 –

Oktoober Oktoober 

20. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 
Tema on andnud sulle teada, inimene, mis hea on! Ja 
mida nõuab Issand sinult muud kui et sa teeksid, mis on 
õige, armastaksid osadust ja käiksid hoolsasti ühes oma 
Jumalaga?  Mi 6,8  
Mk 10,2–9(10-16); 1Ms 8,18–22; Ps 119,161–176 
Jutlus: 1Ts 4,1–8 

30. Pühapäev Issand Jumal on päike ja kilp.  Ps 84,12  
Jeesus ütles jüngritele: Miks te olete nii arad? Kui-
das teil ei ole usku?  Mk 4,40  
Armas Jumal, Sina oled meid ristimise kaudu oma las-
teks teinud. Sinu Pojas on meie ainus pääsetee, Tema 
nimel tohime tulla Sinu ette. Puhasta meid kõigest 
eksitusest ja ärata ikka ja jälle igapäevasele meelepa-
randusele. Aita patud ära tunda ja hoia tahtlike pattude 
eest. Anna südamesse kustumatu soov Sinu tahtmise ja 
meele järgi elada. 

USUPUHASTUSPÜHA 
Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba 
olemas – see on Jeesus Kristus.  1Kr 3,11  
Mt 5,1–10(11–12); Js 62,6–7.10–12; Ilm 16,1–9 
Jutlus: Rm 3,21–28 

31. Esmaspäev Tehke õigust ja olge õiglased ning 
päästke riisutu rõhuja käest; ärge vaevake, ärge teh-
ke liiga võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, ja ärge 

valage siin paigas süütut verd.  Jr 22,3  
Armastus ärgu olgu silmakirjalik. Hoiduge kurjast 
eemale, kiinduge heasse.  Rm 12,9  
Igavene Jumal! Puhasta mind isekusest ja kingi kaas-
tundlik süda. Luba mul olla heaks kaaslaseks õele ja 
vennale. Aita mul Sinu Poja silmadega näha kõigis li-
gimest ja armastada Sinu armastusega. Täida mind oma 
Püha Vaimuga, et võiksin Sinust tunnistust anda. 
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Kuu loosung: Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja 
head kurjaks, kes teevad pimeduse valguseks ja valguse 
pimeduseks, kes teevad kibeda magusaks ja magusa ki-
bedaks!  Js 5,20 

1. Teisipäev Hõiska ja rõõmusta, Siioni tütar, sest 
vaata, ma tulen ja asun su keskele, ütleb Issand! 
 Sk 2,14  
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud 
oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse.  Lk 1,68  
Mu Jumal, mul on Sulle suur palve. Ma soovin nii väga 
rõõmustada, aga ma olen pigem nukker. Olen püüdnud 
meelelahutuste abil end aidata, aga see ei ole suutnud 
mind muuta. Su sõna ütleb, et Sa oled tulnud ligi ja too-
nud lunastuse. Igatsen kuuluda Sinu rahva hulka, et mi-
nagi võiksin tunda Su Poja rõõmustavat lähedust. 
Rm 13,1–7; Ilm 16,10–16 

2. Kolmapäev Miks antakse valgust vaevatule ja elu 
neile, kelle hing on kibestunud, kes ootavad surma, 
mis ei tule?  Ii 3,20–21  

Praegu me ei näe veel, et kõik oleks talle alistatud. 
 Hb 2,8  
Jeesus, Sa tead, et inimesed otsivad surma, et see neid 
vaevadest vabastaks. Aga nad ei tea, et nii nad vabas-
tatud ei saa. Sina oled ristisurmas surma alistanud. Pa-
lun pööra inimesed Sinu poole, sest ainult Sinu käes 
on anda meile elu, igavene elu, ja panna piir lõpmatule 
vaevale ja kibestumisele. 
Ef 5,25–32; Ilm 16,17–21 

3. Neljapäev Kui ma kogun Iisraeli soo rahvaste 
seast, kelle sekka nad on pillutatud, siis ma näitan 
ennast nende kaudu pühana paganate silme ees. 
 Hs 28,25  
Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist. 
 Rm 11,29  
Jumal, Sa oled halastaja ja armastusest rikas Isa. Kuna-
gi kogusid Sa kokku laiali pillutatud Iisraeli rahva. Meil 
on suur palve: toimi nõnda ka meie rahvaga, sest kunagi 
kandsime ristirahva nime. Palun aita, et meie allesjää-
nud ja hajutatud ristirahvas tuleks kokku Sind kiitma ja 
austama. See, et oleme veel alles, näitab ju, et Sina oled 
meie vastu suurt armastust üles näidanud ja ootad meid 
enda juurde, Sinu ümber koonduma. 
1Kr 14,26–33; Ilm 17,1–6 

4. Reede Su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõ-
muks, sest mulle on pandud sinu nimi, Issand,  
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vägede Jumal.  Jr 15,16  
Jeesus ütleb: Kui teie peate minu käske, siis te jääte 
minu armastusse.  Jh 15,10  
Jääda Jumala armastusse, see on kõige suurem ja erili-
sem, mida keegi üldse soovida oskaks. See on iga päev 
meie soov ja meie palve. 
Jh 18,28–32; Ilm 17,7–14 

5. Laupäev Issand, Sinu käes on ju jõud ja vägi, ja 
ükski ei suuda sulle vastu panna.  2Aj 20,6  
Ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega 
peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei 
kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda 
meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristu-
ses Jeesuses, meie Issandas.  Rm 8,38–39  
Kui Jumal meid armastab oma Pojas Jeesuses Kristu-
ses, siis muud pole meile tarvis. Jeesus, me armastame 
Sind. Palun anna meile usk, et mis iganes ka juhtub, 
ükski jõud ei saa meid lahutada Isa igavesest armastu-
sest. Me jääme Sinuga kokku köidetuks! 
Õp 3,1–8; Ilm 17,15–18 

3. PÜHAPÄEV ENNE UUT KIRIKUAASTAT 
Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala las-
teks.  Mt 5,9  
Lk 17,20–24(25-30); Ii 14,1–6; Ps 75 
Jutlus: Rm 14,7–9 

6. Pühapäev Püha, püha, püha on vägede Issand! 
Kogu maailm on täis tema au!  Js 6,3  
Nõnda nagu see, kes teid on kutsunud, on püha, saa-
ge ka ise pühaks kõigis eluviisides.  1Pt 1,15  
Sina, Jeesus, suudad minu olemuse ja eluviisid kardi-
naalselt muuta. Sinu järele igatsedes annan end Sinu 
kätte. Palun, muuda ja uuenda mind! 

7. Esmaspäev Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema 
juurtest kannab vilja.  Js 11,1  
Kristus ütleb: Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav 
koidutäht.  Ilm 22,16  
Särav Koidutäht, saagu kõik, kes elavad ja hingavad ja 
on Sinu särast valgustatud, elamise jõudu! Selles val-
guses saab valmida õnnistuse vili ja tõuseb elutahe ka 
neile, kel iseeneses puudub edasi elamise jaks. 
1Ms 33,1–4(5–7)8–11; Ilm 18,1–24 

8. Teisipäev Ära ütle: ma olen noor, vaid mine kõik-
jale, kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida ma 
sind käsin.  Jr 1,7  
Ära karda, vaid räägi, ja ära ole vait! Sest mina olen 
sinuga ja keegi ei tule sinu kallale sulle kurja tege-
ma.  Ap 18,9–10  
Jeesus ütleb: ära karda. See on öeldud sulle, sest Jeesus 
on inimesed läkitanud vahendajateks. Muidu ei jõua ju 
Jeesuse sõnum inimesteni! Ent sageli tuleb kartus hin-
ge, kui seisame inimeste ees. Kui aga Tema on sinuga 
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rääkinud, siis mine ja jaga edasi. Sellel on suur õnnistus. 
Js 57,17–19(20.21); Ilm 19,1–10 

9. Kolmapäev Maa on täis Issanda tundmist – otse-
kui veed katavad merepõhja.  Js 11,9  
Kui tema, tõe Vaim, tuleb, siis ta juhatab teid kõiges-
se tõesse.  Jh 16,13  
Armas Jumal, palun tee nii, et ka meie maa saaks täis 
Sinu tõde. Siis saab lõppeda kõik kahjutegemine meie 
maal ja mujalgi maailmas. Aga kõigepealt peab maa 
saama täis Issanda tundmist. Palun tule ja ärata meie 
rahvas Sind tundma! 
Sk 8,11–17; Ilm 19,11–21 

10. Neljapäev Pole midagi, mis keelaks Is-
sandat aitamast palju või pisku läbi.  1Sm 14,6  
Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure pal-
ga.  Hb 10,35  
Palun, Jeesus, anna mulle Sinu usaldamise julgust. Sa-
geli oleme valmis usaldama teisi autoriteete ja toimime 
nende nõu järele. Aita meid aru saada, et meie ainus 
võimalus on võtta Sind oma esimeseks autoriteediks! 
See lõpetab meis kõik kahtlused ja annab otsustamise 
julguse. Siis oleme valmis sihiteadlikult edasi minema 
ja kõik olukorrad meie ümber saavad teise näo. 
Lk 9,51–56; Ilm 20,1–10 

11. Reede Issand on andnud ja Issand on võtnud; Is-
sanda nimi olgu kiidetud!  Ii 1,21  
Me teame, et viletsus saadab kannatlikkuse ja kan-
natlikkus saadab püsivuse ja püsivus lootuse. 
 Rm 5,3–4  
Kui meil ei oleks olnud ühtegi kannatust, siis poleks-
ki me õppinud tundma kannatlikkust ja lootust. Juma-
la usaldamine oleks siis meile võõras. Oleksime ainult 
meeleheites. Kannatlikkuse kasu on suur. Olles kõike 
seda õppinud, jõuame erilisele tulemusele: saame ha-
kata selle kõige eest tänama. Alles siis jaksame eluga 
edasi minna. 
Jh 18,10.11; Ilm 20,11–15 

12. Laupäev Issanda lunastatud pöörduvad taga-
si hõisates. Rõõm ja ilutsemine valdavad neid, aga 
kurbus ja ohkamine põgenevad ära.  Js 51,11  
Jumal pühib ära kõik pisarad nende silmist. 
 Ilm 21,4  
Sa, Jeesus, näed inimese suurt leinavalu. Palun kum-
mardu tema kohale ja pühi kõik pisarad tema silmist, 
et ta silmad sulle otsa vaadates saaksid hakata Sind nä-
gema. Tulen ka oma vähemate pisaratega Sinu juurde 
ja usun, et Sa needki kõik kuivatad. Siis jaksan jätkata 
teed. 
1Pt 3,8–17; Ilm 21,1–8 
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EELVIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS 
Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje 
ees.  2Kr 5,10a  
Mt 25,31–46; Jr 8,4–7; Ps 50 
Jutlus: Rm 8,18–23(24–25) 

13. Pühapäev Gideon ütles Issandale: Kui ma olen 
nüüd sinu silmis armu leidnud, siis tee mulle üks 
tunnustäht, et sina oled see, kes minuga räägib. 
 Km 6,17  
See ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me 
midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuu-
leb meid.  1Jh 5,14  
Ma palun, Issand, Sinult märki, et Sina oled see, kes 
minuga räägib. See annab mulle kindluse ja julgu-
se Sind usaldada, sest ma tean siis, et Sa mind kuu-
led. Olen ainult inimene, kelle usaldamise jõud on 
pisike, aga Sinu ligioleku märk teeb mind tugevaks.  

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

14. Esmaspäev Nõnda ütleb Issand Jumal: Pöörduge 
ümber ja taganege oma ebajumalaist.  Hs 14,6  
Ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge 
teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, 
mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik taht-
mine.  Rm 12,2  

Selle maailma sarnaseks saamise kiusatus ähvardab 
mind. Jeesus, aita palun, et kiusaja ei saaks meelevalda 
mu üle. Muuda mu meel ja saagu Jumala tahtmine mulle 
kõige tähtsamaks. Ja anna innukus Sinust kinni hoida. 
Mt 25,14–20; Ilm 21,9–14 

15. Teisipäev Saamuel ütles Saulile: Aga sina jää 
nüüd paigale ja mina kuulutan sulle Jumala sõna. 
 1Sm 9,27  
Õndsad on aga teie silmad, et need näevad, ja teie 
kõrvad, et need kuulevad.  Mt 13,16  
Kõige tähtsam on valmisolek kuulata, mida Jumal sulle 
ütleb. Selle maailma lärmis on sageli üsna raske olla 
tähelepanelik. Kui Sa ei unusta, et Jumala sõnade kuul-
mine teeb õnnelikuks, siis Sa ei taha seda võimalust 
kasutamata jätta ja muutud hoolsalt tähelepanelikuks. 
Js 58,6–12; Ilm 21,15–21 

PAASTU- JA PALVEPÄEV 
Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõi-
mudele.  Õp 14,34  
Lk 13,(1–5)6–9; Rm 2,1–11; Js 1,10–18; Ilm 21,22–27 
Jutlus: Ilm 3,1–6 

16. Kolmapäev Vaata, Issanda kartus – see on tarkus, 
ja hoidumine kurjast on arukus.  Ii 28,28  
Hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pi-
medus.  Lk 11,35  
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Issand, mul on Sinu ees suur aukartus. Palun hoia mind 
petturite eest, kes reklaamivad oma kaupa, olles selle 
tugevasse kunstvalgusesse seadnud, ja räägivad, nagu 
oleks see tõeline tarkus. Õpeta mind nägema Sinu tõe-
list valgust ja hoolitse selle eest, et Sinu jumalik tarkus 
ja valgus hakkaksid ka minust välja paistma. 

17. Neljapäev Pöördu, mu hing, tagasi oma hingami-
sele, sest Issand on sulle head teinud.  Ps 116,7  
Rahu Issand ise andku teile rahu alati ja igal viisil. 
 2Ts 3,16  
Jeesus, mu hing igatseb sisemise rahu järele. Olen seda 
otsinud siit ja sealt, ent sisemine rahutus ei ole järele 
andnud. Nüüd pöördun Sinu poole ja palun: muuda 
kõik muu pakutav minu jaoks tühiseks, et oleksin val-
mis kogu sisemise olemusega Sinu poole kippuma ja 
miski muu ei saaks mind takistada. Palun tule minu 
juurde, tahan Sinuga olla. 
2Ts 1,3–12; Ilm 22,1–5 

18. Reede Issand ütles Aabramile: Mine omalt maalt, 
omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sul-
le näitan.  1Ms 12,1  
Võtke eeskujuks neid, kes pärivad tõotused usu ja 
pika meele tõttu.  Hb 6,12  
Usaldust Jumala vastu ja kannatlikkust läheb meile 
vaja, et oleksime ette valmistatud vastu võtma seda, 
mida Jumal tahab meile anda. Tahtes kõike ülepeakaela 

ja kiiresti kätte saada, jääme ainult eemalt vaatama ja 
kahetsus kestab igavesti. 
Hb 13,17–21; Ilm 22,6–15 

19. Laupäev Issand on kuulutanud maa ääreni: Öel-
ge Siioni tütrele: Vaata, su pääste tuleb!  Js 62,11  
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse 
Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sün-
nitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõus-
mise läbi surnuist.  1Pt 1,3  
Kui sulle üteldakse: "Kristus on üles tõusnud!", kas sa 
saad siis täiesti vabalt ja suure rõõmuga hüüda: "Ta on 
tõesti üles tõusnud!"? See saab sündida ainult siis, kui 
ka sina oled uuesti sünnitatud Jeesuse Kristuse üles-
tõusmise läbi surnuist. Mõtle selle üle järele. 
2Pt 3,(13)14–18; Ilm 22,16–21 

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

20. Pühapäev Pöörduge ümber, taganenud lapsed, 
ütleb Issand, sest mina olen võtnud teid oma valdu-
sesse; ja mina võtan teid ning viin teid Siionisse. 
 Jr 3,14  
Poeg tõusis ja asus teele oma isa juurde. Aga kui ta 
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alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning 
ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud.
  Lk 15,20  
Armas Jumal, mis saaks siis, kui Sa võtaksid igast lin-
nast ühe ja suguvõsast kaks? Mis siis neist teistest saab? 
Tänan Sind, et Sa oled siiski valmis hellalt vastu võtma 
kõik kadunud lapsed, kes kahetsedes ja meelt paranda-
des Sinu juurde tulevad. 

21. Esmaspäev Me alandaksime iseendid oma Juma-
la ees ja paluksime temalt õnnelikku teekonda. 
 Esr 8,21  
Jeesus ütleb: Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei 
saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. 
 Jh 14,6  
Armas Jumal, kui juba Esrale oli selge, et ühelegi vastu-
tusrikkale teele ei ole võimalik minna ilma vaimselt ette 
valmistamata, ilma palveta, siis palun õpeta meile, et 
oma teedele minnes me ei unustaks palves Jeesust kaa-
sa kutsuda. Sinu, oma Taevase Isa juurde saaksimegi 
minna ainult Jeesuse Kristuse kaudu, Tema avatud teel! 
Hb 12,18–25; Js 1,1–9 

22. Teisipäev Tema hoiab oma vagade hingi, ta kisub 
nad ära õelate käest.  Ps 97,10  
Me näitame end Jumala abilistena kõiges: suures 
kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes, 
hoopide all, vangis, mässudes, vaevanägemistes, 

valvamistes, paastumistes, aus ja häbis, laituse all 
ja kiituse all; kui eksitajad, ja siiski tõerääkijad; 
kui tundmatud, ent ometi tuntud; kui surijad – ja 
ennäe, me elame.  2Kr 6,4.5.8–9  
Issand, me armastame Sind, sest Sina hoiad meie hingi. 
Sinu kaudu saame jõu alles jääda kannatuste ja vastu-
olude keskel. Need ei murra meid ega hävita. Me ei ole 
üksi, vaid Sina oled meiega. Palun aita meid Sinust kõ-
vasti kinni hoida! 
Js 35,8–10; Js 1,10–20 

23. Kolmapäev Teie, väravad, tõstke oma pead, ja 
teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas 
saaks sisse tulla!  Ps 24,7  
Kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla 
saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema ni-
messe.  Jh 1,12  
Kallis Jeesus, aita meid olla väravaid avamas Sulle, kui 
Sina tuled meie juurde. Ainult Sina annad meile mee-
levalla saada Jumala lasteks. Seda seisust on meil ki-
bedasti vaja, sest muidu pole meil osa igavesest elust. 
1Kr 3,9–15; Js 1,21–31 

24. Neljapäev Nõnda ütleb Issand: Ma olen sind 
kuulnud hea meele ajal ja aidanud päästepäeval. 
 Js 49,8  
Ennäe, Jumala riik on seespidi teie sees!   Lk 17,21  
Kallis Issand Jeesus, ma palun, tule minusse, lausa minu 



– 176 – – 177 –

November November 

sisse, ma vajan iga päev oma elus Sind. Siis lähen ma sel-
lest olemisest sinna, kus igavesti saan olla koos Sinuga. 
Hb 13,1–9; Js 2,1–5 

25. Reede Issand on pannud päikese valguseks päe-
val, kuu ja tähtede korrad valguseks öösel, tema lii-
gutab merd, paneb selle lained kohama.  Jr 31,35  
Meie jaoks on ometi ainult üks Jumal, Isa, kellest 
on kõik asjad, ja meie tema juurde teel, ning üks Is-
sand, Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik, ja ka meie 
tema läbi.  1Kr 8,6  
Jumal, ma tänan, et meil oled ainult Sina ja Jeesus Kris-
tus on meie tee Sinu juurde. Palun hoia mind ja ära lase 
sattuda eksituse teele. 
Hb 13,10–16; Js 2,6–22 

26. Laupäev Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate 
maal.  Ps 116,9  
Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik 
elavad temale.  Lk 20,38  
Sinu poole, elavate Jumal, ma sirutun, et võiksin elava-
te maal igavesti olemas olla. 
Ilm 21,10–14. 21–27; Js 3,1–15 

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

27. Pühapäev Hoidke, et te ei unusta Issanda, oma 
Jumala seadust, mille ta andis teile, et te ei valmis-
taks endile nikerdatud kuju, ei mingit kujutist, mida 
Issand, su Jumal, sind on keelanud teha.  5Ms 4,23  
Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esma-
sündinu.  Kl 1,15  
Jeesus Kristus, Sinust haaran kinni ja palun Sind: ära 
luba kellelgi ega millelgi mind eksitada Sinu järele käi-
mise teelt. Sina suudad mind hoida, ma tänan Sind. 

28. Esmaspäev Sinu müüride peale, Jeruusalemm, 
olen ma seadnud vahid; kogu päeva ja kogu öö ei 
tohi nad hetkekski vaikida.  Js 62,6  
Meil on veel kindlam prohvetlik sõna, ja te teete häs-
ti, et te seda tähele panete kui küünalt, mis paistab 
pimedas paigas, kuni päev jõuab kätte ning koidu-
täht tõuseb teie südameis.  2Pt 1,19  
Selle maailma hämaruses vajame õiget teed näitavat 
valgust. Jeesus, palun paista minusse. Ilma Sinuta ei 
oska ma minna. Sina ei taha, et keegi hukkuks lootu-
setuse öös. 
1Pt 1,(8.9)10–13; Js 4,2–6 

29. Teisipäev Poisidki väsivad ja tüdivad, noored me-
hed komistavad ja kukuvad, aga kes ootavad Issan-
dat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles 
nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi.  Js 40,30–31  
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Sina siis, mu poeg, saa vägevaks armus, mis on Kris-
tuses Jeesuses.  2Tm 2,1  
Mu Issand Jeesus, Sina näed mind, kui ma olen väsinud 
ja enam ei jaksa. Tulen Sinu juurde abi otsima. Tänan, et 
Sina suudad mind üles tõsta, jalgele panna ja tugevaks 
teha. Ootan Sind, palun kinnita minus usku Sinusse. 
Hb 10,32–39; Js 5,1–7 

30. Kolmapäev Tema annab väsinule rammu ja jõue-
tule palju jõudu.  Js 40,29  
Jeesus ütleb: Mina olen eluleib. Kes tuleb minu 
juurde, see ei näe nälga, ja kes minusse usub, sellele 
ei tule iialgi janu.  Jh 6,35  
Meie Issanda Jeesuse käes on anda jõudu teekonna jät-
kamiseks. Kui tõesti soovid abi saada, siis mine Tema 
juurde ja usalda Teda. 
Kl 1,9–14; Js 5,8–24 

DETSEMBER 

Kuu loosung: Siis elab hunt tallega üheskoos ja panter 
lesib kitsekese kõrval; vasikas, noor lõvi ja nuumveis 
on üheskoos ning pisike poiss ajab neid.  Js 11,6 

1. Neljapäev Jaakob ütles: Me läheme üles Peetelisse 
ja teeme sinna altari Jumalale, kes mind kuulis mu 
ahastuse ajal ja oli minuga teel, mida käisin. 
 1Ms 35,3  
Tänage alati Jumalat ja Isa kõige eest.  Ef 5,20  
Jumal, aita mul meelde tuletada kõiki heategusid, mida 
Sina oled mulle teinud. Tänu Sulle, et oled mind seni 
päästnud kõigist kitsikustest. Kinnita mu usku, et saa-
dad mind oma armuga läbi kogu maise elu ja kutsud 
kord oma Poja, meie Issanda Jeesuse valmistatud elu-
asemele taevas. 
1Ts 5,1–6; Js 6,1–13 

2. Reede Kes küll annaks, et kogu Issanda rahvas 
saaks prohveteiks, et Issand paneks oma Vaimu nen-
de peale!  4Ms 11,29  
Ärge kustutage Vaimu, ärge põlastage prohvetiandi, 
katsuge läbi kõik, pidage kinni heast.  1Ts 5,19–21  
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Jumal, me täname Sind, et Sa tegutsesid oma Püha Vai-
mu läbi Moosese ajal ja tegutsed tänini. Anna, et me ei 
saaks kuidagi takistuseks Sinu Vaimu tööle. Ometi aita 
meil eristada Sinu Vaimu tööd kõigest, mis on tehtud 
inimlikust tarkusest või Sinu vastase vaimu poolt. Va-
rusta kõik Sinu koguduse liikmed selliste Vaimu anne-
tega, millega nad saavad Sinu riigile kõige enam kasu 
tuua. 
Hs 37,24–28; Js 7,1–9 

3. Laupäev Issand on taevast vaadanud ilmamaad, et 
kuulda vangide ägamist ja vabastada surmalapsed. 
 Ps 102,20–21  
Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest 
vabad.  Jh 8,36  
Jumal, tee meid vabaks kõigest, mis lahutab meid Si-
nust. Murra katki kõik sõltuvuste kütked ja anna igale 
sõltuvuse või pahe orjale usaldust Sinu vastu, et Sa oo-
tad tagasi iga kadunud poega ja tütart, tahad meilt ära 
võtta meie määrdunud rõivad ja riietada meid rõivastes-
se, mis on valgeks tehtud Talle veres. 
Fl 1,3–11; Js 7,10–25 

2. ADVENDIPÜHAPÄEV 
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus lähe-
neb.  Lk 21,28  
Lk 21,25–33; Js 35,3–10; Ps 44 
Jutlus: Mt 24,1–14 

4. Pühapäev Otsekui karjane tunneb muret oma kar-
ja pärast, siis kui ta on oma laialipillatud lammaste 
keskel, nõnda tunnen mina muret oma lammaste pä-
rast.  Hs 34,12  
Jeesus ütleb: Mina olen hea karjane. Hea karjane 
annab oma elu lammaste eest.  Jh 10,11  
Jumal, täna me mõtleme päevale, mil Sinu Poeg Jeesus 
tuleb meie keskele Aukuningana, et kutsuda enda ette 
kõik rahvad ning jagada inimesed oma paremale ja va-
sakule käele. Me täname Sind, et elame veel armuajal, 
mil Sinu Poeg otsib kadunud lambaid kui hea karjane. 
Anna, et meie jõuludeks valmistumine ei seisneks ai-
nult väliste dekoratsioonide hankimises, vaid et me 
kõik uueneksime seesmiselt, et saaksime tunda siirast 
rõõmu Jeesuse sünnipühast. 

5. Esmaspäev Õpeta mind tegema sinu meelt mööda, 
sest sina oled mu Jumal! Sinu hea Vaim juhatagu 
mind tasasel maal.  Ps 143,10  
Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lah-
kus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Gl 5,22–23  
Jumal, me täname Sind, et võime leida Sinu Sõnast kõik 
vajaliku, et teada Sinu tahtmist. Tänu Sulle, et Sinu Sõ-
nast saame lugeda ka seda, mis saab osaks neile, kes 
Sinu tahtmist täidavad, ja neile, kes seda ei tee. Täida 
meid oma Püha Vaimuga, et oleksime Sinu Sõna tegijad 
ja kannaksime ligimeste kasuks Vaimu vilja. 
Js 25,1–8; Js 8,1–15 
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6. Teisipäev Ei kuuldu enam vägivallast su maal, 
rüüstamisest ja hävitusest su piirides; sa nimetad 
oma müüre 'Päästeks' ja väravaid 'Kiituseks'. 
 Js 60,18  
Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja 
uut maad, kus elab õigus.  2Pt 3,13  
Jumal, kristlased on kõigil aegadel palunud, et Sa teek-
sid lõpu sõdadele, rüüstamistele, vägivallale, sest Sinu 
Sõna järgi peab vägivald kord lõppema. Anna meile, Is-
sand, sama pikka meelt paluda ja oodata Sinu võrratute 
tõotuste täitumist, nagu Sinul endal on pikk meel, kui 
Sa ootad iga patuse pöördumist. 
Ilm 2,1–7; Js 8,16–23 

7. Kolmapäev Häda neile, kes meelehea eest annavad 
õiguse süüdlastele ja võtavad õiguse õigetelt! 
 Js 5,22.23  
Mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis pu-
has, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski 
on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvesta-
ge!   Fl 4,8  
Jumal, õpeta meile õiget talitusviisi maailmas, kus õig-
luse kehtestamine ei ole alati meie võimuses. Anna, 
et otsiksime juhiseid ja julgustust Sinu Sõna ja Vaimu 
juhatusel ega põgeneks probleemide eest alkoholi ega 
muude mõnuainete uttu. 
2Kr 5,1–10; Js 9,1–6 

8. Neljapäev Kõik mehed ja naised, keda süda sundis 
tooma, tõid Issandale vabatahtliku ohvri.  2Ms 35,29  
Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimuli-
kuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes 
toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepä-
rased Jeesuse Kristuse kaudu.  1Pt 2,5  
Jumal, me täname Sind, et enne meid on elanud nii pal-
ju avatud südamega inimesi, kes on ohverdanud Sinu 
riigi heaks oma vara ja aega. Paljud on andnud endid 
täielikult Sinu teenistusse. Tänu neile on Sinu riik ka 
meieni jõudnud. Kasuta, Issand, ka meid oma vaimu-
liku koja ehitamiseks, et meiegi saaksime tuua Sinule 
meelepäraseid ohvreid. 
Jr 31,1–7; Js 11,1–10 

9. Reede Tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused 
ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda viga-
seks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks.  Js 53,4  
Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisu-
gust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie 
hing ei nõrkeks.  Hb 12,3  
Jumal, aita meil mõista Kristuse kannatuse saladust, 
et me sellele mõeldes hoiduksime pattu tegemast. Aita 
meil võtta eeskujuks Kristuse ennastohverdav meel, et 
me ei väsiks käimast Tema õpetatud kitsal teel. 
Lk 22,66–71; Js 12,1–6 
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10. Laupäev Otsekui uus taevas ja uus maa, mis ma 
teen, püsivad minu palge ees, ütleb Issand, nõnda 
püsib ka teie sugu ja teie nimi.  Js 66,22  
Paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda 
Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobiga taevariigis. 
 Mt 8,11  
Jumal, me täname Sind kaduva maailma eest, milles me 
tohime praegu elada. Aita meil pidada oma elus silmas 
Sinu tõotusi uuest taevast ja uuest maast. Anna, et võik-
sime kuuluda nende paljude hulka, kes tulevad igast il-
makaarest ja tohivad istuda Talle pulmalauas. 
1Ts 4,13–18; Js 14,1–23 

3. ADVENDIPÜHAPÄEV 
Valmistage kõrbes Issanda teed, vaata, Issand Jumal tu-
leb jõuliselt.  Js 40,3.10  
Mt 11,2–6(7–10); Rm 15,4–13; Ps 33 
Jutlus: Lk 3,1–14 

11. Pühapäev Mehe teed on Issanda silme ees. 
 Õp 5,21  
Maarja ütles: Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu 
mulle sinu sõna järgi.  Lk 1,38  
Jumal, meil, inimestel, on kalduvus näidata end inimes-
te ees heast küljest ja varjata kõike, mis meis on nega-
tiivset. Sinu eest aga ei saa me midagi varjata. Õpeta 
meid elama nii, et meie mõtted, sõnad ja teod oleksid 
meelepärased ennekõike Sinule. Anna, et me elus üles-

andeid vastu võttes mõtleksime, kas need on Sinu tah-
te kohased, et siis võiksime koos Jumalaemaga öelda: 
"Sündigu mulle Sinu sõna järgi!" 

12. Esmaspäev Lase oma pale paista oma sulase pea-
le, päästa mind oma helduses!  Ps 31,17  
Varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus Issan-
das.  Ef 5,8  
Jumal, me täname Sind, et Sa kutsud meid valgusse, 
milles tulevad küll nähtavale meie puudused, aga ka 
Sinu armastus. Õpeta meid tegema lõpparvet meis va-
litsema kippuva pimedusega. Aita, et oleksime mitte ai-
nult Sinu armu palujad, vaid ka Sinu armastuse jagajad. 
Mt 3,1–6; Js 24,1–23 

13. Teisipäev Ärge ajage kiusu Issandaga, oma Ju-
malaga.  5Ms 6,16  
Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida 
inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab.  Gl 6,7  
Oh Jumal, kui sageli võib meile tunduda, et Sina ajad 
meiega kiusu. Ava meie silmad märkama, kui sageli 
oleme meie Sind kiusanud ja kiusame endiselt oma soo-
videga, mis ei ole Sinu tahtega kooskõlas. Aita meil iga 
päev mõelda, mida me külvame, et me ei lõikaks kord 
Sinu viha, vaid igavest elu. 
Mt 3,7–12; Js 25,1–9 
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14. Kolmapäev Sel päeval hoiab Issanda poole palju 
paganaid ja nad saavad minu rahvaks.  Sk 2,15  
Johannes kirjutab: ma nägin, ennäe: suur rahva-
hulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paga-
nahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keel-
test seisis trooni ees ning Talle ees.  Ilm 7,9  
Jumal, me täname, et Sinu armuvalik ei piirdunud 
üksnes Jaakobi sooga. Algusest peale nägid Sa ette, 
et kord kummardab Sind loendamatu hulk usklikke 
kõigi paganahõimude ja suguharude ja rahvaste seast. 
Ometi tõotasid Sa jääda ustavaks ka oma truudusetule 
rahvale. Tänu Sulle, et Sa kutsud enese juurde kõik 
vaevatud ja koormatud. Aita meil võita kõik raskused 
ja lootusetus, mõeldes sellele õndsale hetkele, mil to-
hime seista Sinu trooni ees ning Talle ees, valged rüüd 
üll ja palmioksad käes. 
Ho 14,2–10; Js 26,1–6 

15. Neljapäev Vaata, kui hea ja armas on see, et ven-
nad üheskoos elavad! Sest sinna on Issand seadnud 
õnnistuse, elu igaveseks ajaks.  Ps 133,1.3  
Otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil 
liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie pal-
jud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. 
 Rm 12,4–5  
Issand, anna, et ma embaksin kõiki inimesi kui armsaid 
vendi ja õdesid. Lase mul südamlikult osa võtta nende 
õnnest ja õnnetusest, olgu see ihulik või vaimulik; olla 

kogu südamest rõõmus koos rõõmsatega, kogu süda-
mest kurb kurbadega. Las kaugeneb minust vihkamine, 
kättemaksuiha, pahameel, kadedus, kõrkus ja viha kelle 
tahes kaasinimese vastu! 
Mt 11,11–15; Js 26,7–19 

16. Reede Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. 
Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen; 
sa mõistad kaugelt ära mu mõtted.  Ps 139,1–2  
Tema sees meie elame ja liigume ja oleme.  Ap 17,28  
Jumal, Sina uurid mind ja tead minust kõike, kuigi mul 
on mõnikord raske uskuda, et Sa tead, mis tunne mul 
on. Anna, et saaksin Sinu uurimistulemustest osa ja 
teeksin neist õiged järeldused. 
Jh 19,17–22; Js 28,14–22 

17. Laupäev Tänage, rahvad, meie Jumalat, kostku 
valjusti tema kiitus! Tema paneb elama meie hinge 
ega lase meie jalgu kõikuda.  Ps 66,8–9  
Temale, kes teid võib hoida komistamast ja teid vea-
tuina seada oma auhiilguse palge ette hõiskamisega, 
ainule Jumalale, meie Õnnistegijale, Jeesuse Kristu-
se, meie Issanda läbi olgu au, auhiilgus, võimus ja 
valitsus enne kõike maailmaajastut ja nüüd ja kõigi 
ajastuteni!  Jd 1,24–25  
Jumal, me täname, et Sa puhusid kord põrmust valmis-
tatud inimese ninasse eluhinguse: nõnda sai inimene 
elavaks hingeks. Aita meil olla tõeliselt elavad hinged 
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ja anna, et leiaksime ikka põhjust ülistada Sind ja hõi-
sata Sinu ees. 
Sf 3,14–20; Js 29,17–24 

4. ADVENDIPÜHAPÄEV 
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõm-
sad! Issand on ligidal!  Fl 4,4.5b  
Jh 1,19–23(24–28); 2Kr 1,18–22; Ps 58 
Jutlus: Lk 1,26–33(34–37)38 

18. Pühapäev Issand ütles Moosesele: Kes on teinud 
inimesele suu? Kas mitte mina, Issand?  2Ms 4,11  
Paulus kirjutab: Mu kõne ja mu kuulutus ei püüd-
nud veenda tarkusega, vaid Vaimu ja väe osutamise-
ga.  1Kr 2,4  
Kristus, me täname Sind pidupäevaeelse rõõmu eest! 
Lase meil tunda, kuidas Sina pühaks teed. Anna, et 
meie laulud ja sõnad tooksid jõudu meile ja kõigile, kes 
hoolivad Sinu armastusest. 

19. Esmaspäev Sulle antakse uus nimi, mille määrab 
Issanda suu.  Js 62,2  
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on 
möödunud, vaata, uus on sündinud.  2Kr 5,17  
Jumal, Sina tead, kui sageli on paljud inimesed Sinu 
riiki põlanud. Olgu Sul armumeel kõigi nende vastu, 
sest nad ei tea, mida nad teevad, sest nad ei tunne Sind 
ega Sinu riiki. Olgu Sul halastust ka meie vastu, sest 

meie, kristlased, ei ole olnud Sinu riigi parimad esit-
lejad. Anna, et võimalikult paljud võiksid saada uueks 
looduks enne, kui Su riik ja võim täies jõus ja hiilguses 
kõigile nähtavaks saab. 
Js 11,10–13; Js 30,1–17 

20. Teisipäev Noa leidis armu Issanda silmis. 
 1Ms 6,8  
Kui Inimese Poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? 
 Lk 18,8  
Jumal, me ei tea, miks on olnud aegu, mil vaid mõni 
üksik on leidnud armu Sinu silmis. Jaga heldesti õn-
nistust kõigi kristlike kirikute ja üksikkristlaste tööle, 
et kui Inimese Poeg maa peale auhiilguses tagasi tuleb, 
leiaks Ta rohkesti usku ja uskujaid. 
Jr 30,8–11a; Js 32,1–20 

21. Kolmapäev Ma otsisin Issandat ja tema vastas 
mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtu-
dest.  Ps 34,5  
Ingel ütles talle: Ära karda, Sakarias, sest su anu-
mist on kuuldud.  Lk 1,13  
Jumal, Sinu Poja Jeesuse õpilane Toomas on pälvinud 
oma kahtlemise tõttu meie keeles nimetuse "uskmatu". 
Aita meil üle saada kahtlustest ja uskmatusest ka kõi-
ge võimatumana näivates olukordades, et usaldaksime 
Sinu halastust ja ettehooldust. 
Ilm 3,7–13; Js 33,17–24 
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22. Neljapäev Teiegi süda, kes nõuate Jumalat, peab 
elama.  Ps 69,33  
Maarja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti. 
Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et 
laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vai-
mu.  Lk 1,40–41  
Jumal, me palume Sind: kõrvalda iga takistus, mis ei 
lase meil Sinu Poja sünnipäevast täit rõõmu tunda. Aita 
meil vaadelda isennast ja oma elu Sinu õpetuse valgu-
ses, et jõuaksime enne pühi andeks paluda ja andeks 
anda kõik, mis meie hinge vaevab. 
Ilm 22,(12–14)16.17.20.21; Js 35,1–10 

23. Reede Tõuse kõrgele, Issand, oma võimuses: me 
tahame laulda ja ülistada sinu vägevust!  Ps 21,14  
Vastuvaieldamatu suur on jumalakartuse saladus: 
Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks mõistetud 
Vaimus, ilmunud inglitele, kuulutatud paganate 
seas, usutud maailmas, üles võetud ausse.  1Tm 3,16  
Jumal, me täname Sind Püha Vaimu anni eest, et pal-
jud inimesed paljude rahvaste seast on hakanud uskuma 
seda imelist saladust, mis kord Petlemma linnas teoks 
sai. Tänu Sulle, et Sinu inimeseks saanud Poeg on saa-
nud meie Lunastajaks, et uuendada meis Sinu näolisus. 
Js 7,10–14; Mt 1,1–17 

JÕULUÕHTU 
Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, 
mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taa-
veti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.  Lk 2,10b.11  
Lk 2,1–14(15–20); Js 9,1–6 
Jutlus: Jh 3,16–21 

24. Laupäev Tema kuulutab rahvaile rahu.  Sk 9,10  
Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimes-
test hea meel.  Lk 2,14  
Jumal, me rõõmustame Rahuvürsti sünni üle! Tee peagi 
teoks kõik Temaga seotud tõotused, aga lase meil täna 
vaimus kogeda jõululapse imelist ja õnnistavat lähedust. 

1. JÕULUPÜHA 
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema 
au.  Jh 1,14a  
Jh 3,31–36; 1Jh 3,1–6 
Jutlus: Mi 5,1–4a 

25. Pühapäev Kõrvaldage võõrad jumalad ja pööra-
ke oma südamed Issanda poole.  Jos 24,23  
Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud 
Poeg, kes on Isa rinna najal, tema on meile teate too-
nud.  Jh 1,18  
Kristus, Sinu valgus hajutab meie varjud, ära lase pime-
dusel meile kõnelda! Kristus, Sinu valgus särab üle maa 
ja Sa ütled meile: "Ka teie olete valgus!" 
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2. JÕULUPÜHA 
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema 
kirkust.  Jh 1,14a  
Jh 1,1–5(6–8)9–14; Ilm 7,9–12(13–17) 
Jutlus: Jh 8,12–16 

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

26. Esmaspäev Nad läksid oma telkide juurde rõõm-
satena ja heas meeleolus selle hea pärast, mida Is-
sand oli teinud oma sulasele Taavetile ja oma Iisraeli 
rahvale.  1Kn 8,66  
Karjased läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi 
ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda tea-
tasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse 
kohta.  Lk 2,16–17  
Jumal, me täname Sind Sinu heategude eest Sinu valitu-
tele ja kogu inimkonnale! Pühad mööduvad kiiresti, aga 
me palume, et meie hinges oleks kindlalt juurdunud see, 
mis meid Sinu pühade juures rõõmustab. 

27. Teisipäev Nagu ma valvasin neid, et kitkuda ja 
maha kiskuda, nõnda ma valvan neid, et üles ehita-

da ja istutada, ütleb Issand.  Jr 31,28  
Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemi-
seni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika 
meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma.  Jk 5,7  
Jumal, me täname Sind Sinu pika meele eest. Sa oled 
küll ka õiglane karistaja, aga veelgi enam armulik ha-
lastaja. Anna meilegi pikka meelt, et jaksaksime oodata 
ja oskaksime märgata Sinu vastuseid meie palvetele. 
Jh 21,20–24; Mt 3,1–12 

28. Kolmapäev Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, 
ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan 
teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat.  Ps 42,12  
Et meil nüüd on niisugune lootus, siis me räägime 
täie julgusega.  2Kr 3,12  
Jumal, me, inimesed, süüdistame Sind pahatihti selles, et 
maailmas on nii palju julmust ja juhtub nii palju katas-
troofe. Tänagi mõtleme, miks pidid süütud lapsed kanna-
tama kuningas Heroodese enesearmastuse tõttu. Kinnita 
meie lootust, et kord näeme eesriide taha. Kinnita meie 
usku, et Sinu päralt on viimne sõna. 
Mt 2,13–18; Mt 3,13–17 

29. Neljapäev Kas Jumal ütleb, aga ei tee, või räägib, 
aga ei vii täide?  4Ms 23,19  
Jeesus Kristus ei olnud 'jah' ja 'ei', vaid temas oli 
'jah'.  2Kr 1,19  
Jumal, Sinu Sõna ütleb, et inimene kaldub vahel vale-
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tama ja tegema midagi, mida tuleb kahetseda. Tõe Ju-
mal, anna meile usaldust Sinu vastu ja meelepuhtust, et 
õpiksime elama valetamata. Aita meid, et oma vigade 
kahetsemine annaks südamesse rahu ja julguse otsida 
Sinu lähedust. 
1Jh 4,12–16a; Mt 4,1–11 

30. Reede Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma 
talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala 
hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi tali-
tust.  2Ms 20,9.10  
Hingamispäev on seatud inimese jaoks.  Mk 2,27  
Jumal, me täname Sind, et Sa oled korraldanud inimese 
elu nii, et saame end tööga elatada, aga tohime ka pu-
hata. Õpeta meid puhkama nii, et saaksime uut füüsilist 
jõudu, aga uueneksime ka vaimulikult. Pane meie sü-
damesse igatsus olla nii sageli kui võimalik Sinu rahva 
seas. 
Js 63,7–14; Mt 4,12–17 

VANA-AASTAÕHTU 
Sinu käes on kõik mu ajad.  Ps 31,16a  
Lk 12,35–40; Hb 13,8–9b; Ps 121 
Jutlus: Js 30,(8–14)15–17 

31. Laupäev Nii ütleb Issand: Ma löön leeri üles oma 
koja kaitseks.  Sk 9,8  
Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? 

Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas 
tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos 
Pojaga meile kõike muud kinkima?  Rm 8,31–32  
Hea Jumal, me täname möödunud aasta raskete hetkede 
eest, mis on meid juhatanud lähemale Sinule. Täname 
ka heade hetkede eest, mil oleme kogenud Sinu armas-
tust. Tänu Sulle, et tohime kuuluda Sinu leeri. Tänu 
Sulle, et Sa oled meie poolt, tahad meid ka tuleval aastal 
kaitsta kõige kurja eest ja pöörata heaks ka kõik meie 
eksimused. 
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1Ms   Esimene Moosese raamat  
2Ms   Teine Moosese raamat  
3Ms   Kolmas Moosese raamat  
4Ms   Neljas Moosese raamat  
5Ms   Viies Moosese raamat  
Jos   Joosua raamat  
Km   Kohtumõistjate raamat  
Rt   Ruti raamat  
1Sm   Esimene Saamueli raamat  
2Sm   Teine Saamueli raamat  
1Kn   Esimene Kuningate  
 raamat  
2Kn   Teine Kuningate raamat  
1Aj  Esimene Ajaraamat  
2Aj   Teine Ajaraamat  
Esr   Esra raamat  
Ne   Nehemja raamat  
Est  Estri raamat  
Ii   Iiobi raamat  
Ps  Psalmid ehk Vana  
 Testamendi Laulud  
Õp   Saalomoni Õpetus-  
 e Vanasõnad  
Kg   Koguja raamat  

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

Apokrüüfid 

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

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

Uus Testament 

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

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

TEISED KASUTATUD  
LÜHENDID

ULR – Uus Lauluraamat, 1899
KLPR – Kiriku Laulu- ja Palve-
raamat, 1991
LTK – Laulud Talle kiituseks, 
1921
RKL – Ruhnu kiriku lauluraa-
mat I ja II, 2002
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Eesti Evangeelse Vennastekoguduse
osakonnad ja osadusgrupid

Endla tänava palvemaja
Endla 68, 10613 Tallinn.
Vastutav vend: Eenok Haamer (tel 5056 187,  
e-post: eenok.haamer@eelk.ee).
Kontaktisik: Merike Maarand (tel 6608 004 või  
5159 012, 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: Margus Pootsmaa (tel 502 0909, 
e-post: margus.pootsmaa@eesti.ee).
Kuulutustunnid: P 15.00.
Palvemaja aastapäev: okt. 3. P.

Kuusalu palvemaja
Soodla tee 12, 74601 Kuusalu, Harjumaa.
Kuulutustund: täpsem info tel 5056 187, 
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: kt 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: Peeter Krall (tel 521 8467, 
e-post: peeter.krall@eelk.ee).
Kuulutustunnid: R 16.00 (oktoober-aprill) ja 
18.00 (mai-september).
Palvemaja aastapäev: nelipüha eelõhtul.
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Pikavere palvemaja
Pikavere küla 88401, Lääneranna vald, Pärnumaa.
Vastutav õde: Silvi Lootsmann (tel 5688 2594).
Kuulutustunnid: kuu 1. K 13.00 palvemajas (mai-ok-
toober) ja Mihkli koguduse pastoraadis 
11.00 (november-aprill).
Palvemaja aastapäev: aug. 1. P.

Pühalepa palvemaja
Pühalepa küla 92316, Pühalepa vald, Hiiumaa.
Vastutav vend: Lui Remmelg (5649 0254, 
e-post: lui.remmelg@mail.ee).
Palvetunnid: kuu 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:

Robert Bunder
Eenok Haamer

Tiina Janno
Arne Mänd 
Urmas Oras 

Lui Remmelg  
Marek Roots 

Toivo Treiblut
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