
XXXII TAVALINE PÜHAPÄEV A AASTAL

 

 

(Esimene lugemine Tr6 ,12-16

Lugemine Saalomoni tarkuseraamatust:

 

Tarkus on närtsimatu ja helge, kergesti leitav neile, kes teda armastavad. Igaüks, kes teda otsib, 

leiab tema. Ootamatult ilmub tarkus tema ette. Enne kui ta oskab ihaldada, leiab ta tarkuse oma 

ukselävelt. Juba tarkusest mõtleminegi on mõistmise tipp – see, kes tema pärast valvab, saab 

muredest vabaks. Sest tarkus ise käib ringi ja otsib neid, kes on teda väärt. Lahkesti ilmub ta nende 

teele, iga kord kui nad temale mõtlevad.

See on Jumala Sõna.

 

 

(Vastulaul Ps63 ,2.3-4. 5-6. 8-9)

R: Minu hing igatseb Issandat.

 

Mu Jumal, sind ma otsin üha,

sinu järele januneb mu hing.

Sind igatsedes vaevleb mu ihu

nagu põuast pragunenud maa.

R:

 

Ma vaatasin pühamus su poole,

et näha sinu vägevust ja kirkust,

sest sinu heldus on parem kui elu,

sind ülistavad mu huuled.

R:

 

Ma tahan sind kiita kogu eluaja,

sinu nimel tõsta palves oma pihud.

Sa toidad mind otsekui pidusöögil

ja mu süda ülistab sind rõõmsate huultega.

R:

 

Tõesti, sina oled minu abimees,

sinu tiibade varju all ma hõiskan.

Minu hing on sinusse kiindunud,



sinu parem käsi hoiab minust kinni.

R:

 

 

(Teine lugemine 1Te4 ,13-18)

Lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:

 

Ma ei taha, vennad, et teil oleks teadmata nende saatus, kes on vajunud surmaunne, et te ei oleks 

kurvad nagu need, kellel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis 

me usume samuti, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles ka need, kes on surmaunes. Ja me anname 

teile teada: seda on Issand öelnud, et meie, kes me jääme elama Issanda tulekuni, ei jõua surmaunes 

olijatest põrmugi ette. Sest Issand ise laskub taevast alla peaingli hääle ja Jumala pasuna kaikudes. 

Ning kõigepealt tõusevad üles surnud, kes on Kristuses uinunud. Pärast tõmmatakse koos nendega 

üles, pilvedesse, ka meid, kes me oleme siin elus, ja nõnda saame meiegi olla ühes Issandaga. 

Julgustage üksteist nende sõnadega.

See on Jumala Sõna.

 

 

(Salm enne evangeeliumi Mt 24,42.44)

 

Halleluuja. Valvake ja olge valmis,

sest Inimese Poeg tuleb siis, kui te teda ei oota. Halleluuja.

 

 

(Evangeelium Mt25 ,1-13)

Lugemine püha Matteuse evangeeliumist:

 

Jeesus rääkis tähendamissõna: “Taevariik on kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid 

peigmehele vastu. Viis neist olid rumalad, aga viis arukad. Rumalad võtsid küll lambid, kuid ei 

võtnud lambiõli varuks. Arukad aga võtsid lisaks lampidele ühes ka õlianumad.

Ja kui peigmees jäi kauaks, väsisid kõik ja uinusid magama. Aga keskööl kostis hüüdmine: “Vaata, 

peigmees tuleb! Minge temale vastu!” Siis ärkasid kõik neitsid ja seadsid korda oma lambid, aga 

rumalad ütlesid arukatele: “Andke meile veidi õli, või muidu meie lambid kustuvad!” Arukad 

kostsid vastuseks: “Meie ei saa mitte kuidagi, sest muidu ei jätku seda ei meile ega teile! Minge 

pigem kaupmeeste juurde ja ostke.”

Aga kui nad läksid, siis tuli peigmees, ja need, kes olid valmis, läksid ühes temaga pulma ning uks 

pandi lukku. Hiljem tulevad ka teised neitsid ja ütlevad: “Issand, issand, ava meile!” Aga tema 

vastab: “Tõesti ma ütlen teile, mina ei tunne teid!” Olge siis valvel, sest teie ei tea seda päeva ega 



tundi.”

See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad, möödunud sajandi seitsmekümnendatel oli sisearhitektuuris moes seinade 

katmine kotiriidega. Nii küsis kord üks arhitektuuritudeng teiselt, kust saada kotiriiet? Teine vastas 

muiates: “Ma arvan, et sa pead selleks pöörduma kotipoodi või kotivabrikusse.”

Kuidas? Mismoodi? Kus asub kotivabrik? Või kotipood? Kas päris niisuguse nimega asutused on 

üldse kunagi olemas olnud? Kus on tänapäevalgi kauplus, kuhu võiks otse tänavalt sisse marssida ja

küsida, et palun mulle nii ja nii palju meetrit kotiriiet?

Sageli on küsimusest endast tõesti kerge humoorikaid vastuseid tuletada, aga küsijale pole sellest 

paraku põrmugi abi ja nõuanne kõlab lihtsalt kiusliku naljana. Interneti otsingumootorite ajastul 

pole küll enam probleem leida ükskõik millist hetkel päheturgatanud kaupa, aga siiski peame nõu 

andes mõtlema ka sellele, kas meie soovitustest on teistele abi või mitte.

Me loeme patutunnistuse…

Jutlus

Armsad õed ja vennad, nõuandeid on mitmesuguseid. Kui lugeda tänast evangeeliumi näiteks 

õlikaupmehe silmade läbi, siis sisaldaks see kindlasti head nõuannet, kuhu ja millal oma müügiletid 

üles panna. Kuid arvestades, et antud tekst toob meieni tähendamissõna, ei ole see üsna ilmselt 

müügistrateegia õpetus, vaid me peame siit otsima ülekantud tähendusi.

Tarkade neitsite all peab Jeesus ilmselt silmas inimesi, kes kogu oma elu mõtlevad ka 

teispoolsusele, tahavad teha head ja arvestavad igavese kohtuga. Rumalad neitsid on aga nagu 

ühepäevaliblikad, kes elavad muretult vaid iseendale ja ärkavad alles siis, kui surm on silme ees – 

see tähendab, jutt on nendest, kes üldse ärkavad, ärkavad vähemalt nii palju, et mõista, kui vähe on 

neil siit maailmast igavikku kaasa võtta. 

Kas peaksid aga targad neitsid rumalaid parastama ja õelat nalja tegema, see on teine küsimus... 

Kuid omamoodi õigus neil selleks ju oleks, sest rumalad tulevad nende juurde ja küsivad näiliselt 

süütult ja naiivselt, aga tegelikult hoopis jultunult: andke meile veidi õli, või muidu meie lambid 

kustuvad!... Me kõik tunneme selliseid inimesi, võibolla liigagi lähedalt... Õnneks, nagu selgub, on 

aga nendel tähendamissõna tarkadel neitsitel see viimane otsustav mõistuseraas veel alles ja nad 

vastavad: meie ei saa mitte kuidagi, sest muidu ei jätku seda ei meile ega teile! See tähendab: kui 



hea ja tark inimene loovutab suure osa oma headusest halvale ja rumalale, kes seda kurjasti ära 

kasutab, siis on pole hea enam hea, vaid rumal, ja seega halva ja rumalaga koos karistuse ära 

teeninud.

Armsad õed ja vennad, me elame maailmas, kus vana hea reegel “kes ei tee tööd, see ei pea ka 

sööma”, kaotab järjest rohkem oma kehtivust. Kus tõeliste abivajajate kõrvale tekib üha rohkem 

neid inimesi, kes kerge elu otsinguil on valmis teesklema ükskõik missugust häda ning nõudma 

osavalt ja valjuhäälselt hüvesid, millele neil pole mingisugust õigust. Seda enam peaksime panema 

tähele Jeesuse hoiatust, et neid inimesi aidates me neid tegelikult ei aita, vaid saame kaasosalisteks 

nende kuriteos. 

Meil peab jätkuma südikust ära öelda neile, kes nii igapäevaelus kui taevaukse ees tahavad meie 

lampide õli endale kahmata, et ka meie lambid kustuksid. Headus ei tohi tähendada rumalust. 

Aamen.


