ADVENDIAJA I PÜHAPÄEV C AASTAL
(Esimene lugemine Jr33 ,14-16)
Lugemine prohvet Jeremija raamatust:
Vaata, ütleb Issand, päevad tulevad, mil ma viin täide oma lunastusesõna, mille
ma olen rääkinud Iisraeli soo ja Juuda koja kohta. Neil päevil ja sel ajal lasen
ma tärgata Taavetile õigusejärgse võsu. Ning tema teeb maa peal õigust ja
õiglust. Neil päevil saab Juuda päästetud ja Jeruusalemm elab rahus, ning teda
hüütakse nimega "Issand on meie õiglus".
See on Jumala Sõna.
(Vastulaul Ps25 ,4-5. 8-9.10)
R: Issand, Sinu poole ma tõstan oma hinge.
Issand, anna oma teed mulle teada ja õpeta mulle oma rajad.
Sea mind oma tõeteele ja õpeta mind,
sest Sina oled Jumal, mu Lunastaja,
Sind ma ootan kogu aja.
R:
Issand on hea ja õiglane,
seepärast õpetab ta patustele õiget teed.
Ta juhib leplikud õigluse juurde
ja õpetab alandlikele oma teed.
R:
Tõde ja halastus on Issanda teedel,
kõigile, kes peavad kinni ta lepingust ja käskudest.
Issand usaldab neid, kes teda kardavad nende jaoks ta on teinud oma lepingu.
R:
(Teine lugemine 1Te3 ,12- 1Te4 ,2)
Lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:
Vennad, kasvatagu Issand teie armastust, tehku see rohkeks nii teie eneste vahel
kui ka kõikide vastu, nõnda nagu meiegi oleme teile oma armastust üles näidanud,
et kinnitada teie meelt pühaduses ja laitmatuses, Jumala ja meie Isa palge ees,
siis kui meie Issand tuleb ühes kõigi oma pühakutega. Aga viimaks, vennad, me
palume ja paneme teile südamele Issandas Jeesuses, et nii, nagu te olete meilt
teada saanud, kuidas teil tuleb elada ja olla Jumalale meele järgi - nagu te
juba elategi -, nõnda saage selles veel täiuslikumaks. Sest te teate, millised
käsud me oleme teile andnud Issandas Jeesuses.
See on Jumala Sõna.
(Salm enne evangeeliumi Ps 85,8)
Halleluuja. Issand, näita meile oma heldust
ja tee meid õndsaks. Halleluuja.
(Evangeelium Lk21 ,25-28.34-36)
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:
Jeesus ütles oma jüngritele: "Sel ajal ilmuvad märgid nii päikeses, kuus kui
tähtedes, ning rahvad on hirmul ja ängistuses merekohina ja vetevoogude pärast.
Neil päevil on inimesed hirmust halvatud kõige selle kartuses, mis maailma peale
on tulemas, sest taevavägesid kõigutatakse. Siis näevad nad Inimese Poega
tulevat pilve sees - tema väes ja hiilguses. Aga kui see kõik hakkab sündima,

siis ajage sirgu oma selg ja tõstke oma pea, sest teie lunastus läheneb.
Aga hoidke end, et teie meel ei oleks koormatud liigsöömise, purjutamise ega
peatoiduse muredega, ja et see päev ei tabaks teid ootamatult nagu linnupael,
sest see tuleb kõikide peale, kes elavad maa peal. Olge siis valvsad igal ajal
ja paluge, et te suudaksite põgeneda kõige selle eest, mis on tulemas, ning
seista Inimese Poja ees.
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad, kui suur on tõenäosus, et meid tabab meteoorkeha, st.
kivi- või metallitükk kosmosest? Ma arvan, et see tõenäosus on üsna väike. Aga
mis aitab see jutt väikesest tõenäosusest seda inimest, keda on meteoorkeha
tõesti tabanud.
Ka meie saame oma elus arvestada ainult tõenäosusega - me sõidame autoga, kuigi
teame, kui palju inimesi igal aastal liikluses hukkub ja vigaseks jääb. Me
võtame medikamente, mille kõrvalmõjud võivad just meie organismile osutuda
surmavateks jms. Kuid kuna me oleme täna veel siin, siis tähendab see, et seni
on meil vähem või rohkem õnne olnud.
Õnn maises elus pole siiski millegagi garanteeritud. Ka usklike inimestena peame
meeles pidama, et kuigi me usume, et meie saatus on Jumala kätes, ei maksa tema
kannatlikkust siiski ilma hädavajaduseta proovile panna. Me loeme
patutunnistuse.
Jutlus
Armsad õed ja vennad, paneb imestama, kui suurt osa mängib omavaheline suhtlus
protsessis, kuidas selgroogsest nimega homo sapiens saab iseseisvalt mõtlev
olend. Teada on, et ahvide või huntide poolt üles kasvatatud inimlapsed ei saa
eluga iseseisvalt hakkama, nad ei õpi rääkima ega suhtlema ja surevad noorelt.
Samas on ka risti vastupidine olukord, kui inimest hoitakse kogu aeg
kollektiivis, inimvaimule kahjulik. Selleks, et areneda iseseisvalt mõtlevaks
olendiks, vajab inimene nii üksindust kui ka võimalust valida ise oma sõpru ja
nendega vabalt mõtteid vahetada. Peale selle on vaja veel raamatuid ja teisi
infokandjaid, kuhu nii tänapäevased kui möödunud aegade mõtlejad on oma
kogemused tallele pannud. Alles kõigi nende faktorite olemasolu võimaldab
inimesel areneda harmooniliseks isiksuseks.
Kui loomade puhul on esiplaanil liigi säilimine, siis inimkonna eesmärk on
indiviidi kujundamine, kelle vaim elab edasi ka teispoolsuses. Sest maailmalõpu
tulevärgis ei hukku mitte rahvad, rassid või parteid, vaid üksikud inimesed.
Igaüks meist näeb elu oma silmade läbi, ja me teame, et kunagi peame need
alatiseks sulgema. Maailm ei kao ju ainult mingi hüpoteetilise stsenaariumi
järgi plahvatavast päikesest, vaid maailmalõpp saabub iga inimese jaoks
personaalselt, siis, kui vaim kehast lahkub.
Lootus, et me võiksime sellest saatusest pääseda, on kaduvväike. Muidugi, Jeesus
lubas juba oma jüngritele, et tuleb varsti tagasi ja viib Taevariiki kõik need,
kes temasse on uskunud, ilma et nad peaksid nägema surma. Kuid tõenäosus, et see
just meie eluajal sünnib, on veel väiksem kui võimalus meteoorkehaga pihta
saada. Ja kui peaksidki ilmuma märgid nii päikeses, kuus kui tähtedes, kui Jumal
saadaks oma inglid koguma äravalituid kõikidest maailma äärtest, siis sõltuks
pääsemine ikka sellest, kuidas inimene on oma vaimsete võimetega ümber käinud,
kas ta on käitunud targasti või rumalalt, teinud head või kurja.
Armsad õed ja vennad, tänase päevaga algab advendiaeg, Jeesuse taastulemise
ootuseaeg. Aga see ootamine ei pea olema sugugi passiivne. Ei, ma ei taha sugugi
öelda, et aktiivsuse ülesnäitamiseks peaksime advendiajal kõigepealt hoolega
pattu tegema, et siis oleks mida kahetseda ja heaks teha. Tahan juhtida
tähelepanu, et puhkus ja ootamine ei ole oma olemuselt mittemidagitegemine, vaid

aktiivne mõttetegevus. Me peame endasse vaatama, et mõista, miks me midagi
teeme; me peame välja mõtlema, kuidas hoiduda tegudest, mis ei ole juba
kavatsusena meie südametunnistusega kooskõlas.
Sest kui me usume Jumalasse, ja tahame, et meie elutööl oleks väärtus, siis
peame peame mõistma, et see ei tule ilma ohvrite ja enesepiiramiseta. Siinkohal
võivad olla meile eeskujuks tippsportlased - keegi ei neist ei saavuta kõrgeid
tulemusi ilma suurte pingutuste ja märkimisväärsete loobumisteta. Ka apostel
Paulus on öelnud: "Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik,
kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate! Ent iga
võistleja on kasin kõiges; nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga
meie, et saada närtsimatut." (1Ko 9,24-27). Aamen.

