
ADVENDIAJA I PÜHAPÄEV A AASTAL

(Esimene lugemine Js2 ,1-5)
Lugemine prohvet Jesaja raamatust:

Sõna, mis ilmutati Jesajale, Aamose pojale Juuda ja Jeruusalemma 
kohta: Ja viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab 
kindlana üle mägede tippude ja kõrgub üle küngaste, ning kõik 
rahvad voolavad tema juurde kokku. Tulevad paljud rahvad ja 
ütlevad: "Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, 
et ta õpetaks meile oma teed, et me võiksime käia tema radadel". 
Sest Siionist tuleb seadus ja Issanda Sõna Jeruusalemmast, ning 
mõistab kohut paganate üle - õiglast kohut rahvaste üle. Siis nad 
taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks. Rahvas ei tõsta 
enam mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima. Jaakobi koda, 
tulgem, käigem Issanda valguses!
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps122 ,1-2. 4-5. 6-7. 8-9)
R: Mingem rõõmsalt Issanda kotta.

Ma sain rõõmsaks, kui mulle öeldi:
"Mingem Issanda kotta!"
Meie jalad
seisid su väravais, Jeruusalemm.
R:

Sinna, üles, kogunevad suguharud, Issanda suguharud
Iisraeli seaduse järgi, ülistama Issanda nime.
Sest seal seisavad kohtuaujärjed,
aujärjed Taaveti kojale.
R:

Palvetage, et Jeruusalemmas oleks rahu,
neil, kes armastavad Sind, mingu hästi!
Olgu rahu su müüride vahel
ja muretus sinu tornides.
R:

Oma sõprade ja ligimeste pärast ma ütlen:
"Rahu olgu sinuga".
Issanda, meie Jumala koja pärast
soovin, et sul läheks hästi.
R:

(Teine lugemine Ro13 ,11-14)
Lugemine püha apostele Pauluse kirjast roomlastele:



Vennad, mõistke käesolevat aega, et tund on tulnud unest ärgata. 
Sest meie lunastus on nüüd lähemal kui sel ajal, mil me uskuma 
hakkasime. Öö on lõpu korral, päev on ligi tulnud. Seepärast 
heitkem endast ära pimeduse teod ja relvastugem valguse relvadega! 
Elagem ausalt nagu päeva ajal, mitte öistes prassimistes ja 
joomingutes, kõlvatuses ja lodevuses, mitte riius ja kadeduses, 
vaid rüütagem end Issanda Jeesuse Kristusega ja ärgem muutkem oma 
ihu eest hoolitsemist himude äratamiseks.
See on Jumala Sõna.

(Salm enne evangeeliumi Ps 85,8)

Halleluuja. Issand, halasta meie peale
ja ole meie lunastaja. Halleluuja.

(Evangeelium Mt24 ,37-44)
Lugemine püha Matteuse evangeeliumist:

Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele: Aga kohe peale nende päevade 
ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma valgust ja tähed kukuvad 
taevast ja taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis saab nähtavaks 
Inimese Poja tunnustäht taevas, ja siis halavad kõik maa suguvõsad 
ja nad näevad Inimese Poega tulevat taeva pilvede peal väe ja 
suure kirkusega. Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja 
need koguvad kokku tema valitud nelja tuule poolt, taeva ühest 
äärest teise ääreni.
Ent õppige viigipuust: kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja 
ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal. Nõnda ka 
teie, kui te näete kõike seda, siis mõistke, et tema on lähedal, 
ukse taga! Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik 
see on sündinud. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. 
Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, 
vaid Isa üksi. Nii nagu sündis Noa päevil, nõnda on ka Inimese 
Poja tulemine. Sest niisamuti kui inimesed elasid enne veeuputust: 
sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele, kuni selle päevani, 
mil Noa laeva asus. Ja nemad ei mõistnud enne, kui tuli veeuputus 
ja hävitas nad kõik. Nõnda on ka Inimese Poja tulemine. Siis on 
kaks meest põllul, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha; kaks 
naist on jahvatamas käsikivil: üks võetakse vastu ja teine 
jäetakse maha. Olge siis valvel, sest te ei tea, millisel päeval 
teie Issand tuleb. Mõelge sellele, et kui peremees teaks, mil 
tunnil varas tuleb, küll ta siis valvaks ega laseks oma majja 
sisse murda. Nii olge teiegi valmis, sest teie ei tea seda tundi, 
millal Inimese Poeg tuleb.
See on Issanda Sõna.



Jutlus

Armsad õed ja vennad, külma sõja ajal, pärast seda, kui 
ameeriklased Kuu peal ära käisid, levis N.Liidus anekdoot, milles 
tolleaegse riigijuhi Leonid Brežnevi suhu pandi järgmised sõnad: 
"Ameeriklased lendasid Kuule, aga meie - meie lendame otse 
Päikesele!" - "Aga, seltsimees peasekretär," väitsid kosmonaudid 
vastu, "Päike on ju väga kaugel ja väga kuum..." - "Tasa, tasa," 
vastas Brežnev, "mul on selleks kaval salaplaan juba valmis: me 
lendame sinna öösel..."

Naljakas, kas pole... kuid tegelikult midagi umbes sama kummalist 
võime leida ka tänasest evangeeliumist: "Siis pimeneb päike ja kuu 
ei anna oma valgust ja tähed kukuvad taevast..." Me teame ju, et 
tähed pole mingid laternad mõne kilomeetri kõrgusel, vaid väga 
suured taevakehad meist väga kaugel maailmaruumis, kus on juba 
üsna võimatu määrata, kuhu võiks miski "alla kukkuda". Pealegi on 
Päikese suurusklassi tähtedel kombeks enne kustumist kuumeneda ja 
laieneda, nii et kui Päike lõpuks kokku variseb ja pimeneb, siis 
enne seda on tema kuumus elu maa pealt ammu minema kõrvetanud. 
Vaevalt on siis veel üldse kedagi seda pealt nägemas.

Kuid kas inimkonda ees ootavate hirmsate sündmuste vastu aitab 
see, kui maailmalõpu üle ainult naerda? Kindlasti mitte! Sest 
hirmus ei ole ju maailmalõpp ise, vaid meie pattudega koormatud 
süda. Me oleme ajapikku nii hästi õppinud Jumala ilmutusest välja 
lugema kõike seda, mis meil enesõigustuseks tarvis läheb; oleme 
õppinud, kuidas lükata kogu lootus Jumala armu peale ja teha ise 
võimalikult vähe häid tegusid, kuidas seada end siin maailmas üha 
mugavamalt sisse. Kuid kasvõi teaduse poolt vahendatud 
paratamatus, et maa ja taevas saavad kord tõepoolest hukka, 
kinnitab meile, et kohtupäev tuleb aina lähemale.

Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi, ütleb Jeesus. 
Seepärast peame leidma üles selle kitsa raja, mis viib ellu - 
kitsa raja silmakirjatsemise ja ausa käitumise vahel, 
eneseõigustuse ning patukahetsuse vahel, et me ei süüdistaks 
ennast pattudes, milles on tegelikult süüdi teised, või piinaks 
oma südametunnistust õnnetuste pärast, mille vältimiseks polnud 
vähimatki võimalust. Teisest küljest aga, et me oma tõelist 
hoolimatust, minnalaskmisi ja kurje tegusid endale tunnistada 
julgeksime, hüvitaksime kahju ning kahetseksime siiralt. Siis on 
lootust, et meid arvatakse väärt pälvima igavest elu. Aamen.


