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Ta
 nase pa
 evaga algab uus kristlik aasta. Me vo
~ ime kalendrisse kirjutada ko
~ ik selle pu
 had, alustades
advendist u
 le jo
~ ulu ja epifaania, u
 le paastu- ja passiooniaja, u
 le u
 lesto
~ usmise ja taevaminemise ja nelipu
 hade, u
 le pu
 ha Jaani ja Miikaeli kuni ja
 rgmise advendi la
 veni | ent millisel viisil meil ta
 navu
o
~ nnestub ko
~ iki neid pu
 hasid ta
 histada, seda me ennustada ei saa.
Isegi eelseisvate jo
~ ulude kohta ei vo
~ i me veel sellel hetkel o
 elda, kuidas me neid ta
 navu pu
 hitseme ja kas
see saab olema u
 heskoos. Loodame ikka, et keegi preestritest saab jo
~ uluajaks Eestisse tulla, ent praeguses
olukorras veel ei tea, kes meist ja millistel kuupa
 evadel.
Kui ka ka
 esolev So
~ naleht ei saa veel kahjuks va
 lja kuulutada advendi ja jo
~ ulu ajal toimuvat, saadame
teile selles va
 hemalt mo
~ ne so
~ na teekonnale la
 bi jo
~ ulueelse aja.

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

jutlus teekonnale

V. & M.

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

Pa
 ikeses ja kuus ja ta
 htedes on siis tunnusta
 hti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja no
~ utus merekohina
"
ja veevoogude pa
 rast. Inimesed ja
a
 vad hingetuks maailma peale tulevate su
 ndmuste kartuses ja ootuses,
sest taeva va
 gesid ko
~ igutatakse. Ja siis nad na
 evad Inimese Poega tulevat pilve sees va
 ega ja suure
hiilgusega.
Aga kui ko
~ ik see hakkab su
 ndima, siis to
~ stke oma pea ja vaadake u
 les, sest teie lunastus la
 heneb!\
Ja ta ra
a
 kis neile vo
~ rdumi: Vaadake viigipuud ja ko
~ iki puid: kui nad juba pakatavad, siis seda na
 hes
"
te tunnete iseenesest, et suvi on juba la
 hedal. No
~ nda ka teie, kui te na
 ete ko
~ ike seda su
 ndivat, tundke,
et Jumala riik on la
 hedal! To
~ esti, ma u
 tlen teile, see sugupo
~ lv ei kao, kuni ko
~ ik on su
 ndinud. Taevas ja
maa ha
 vivad, aga minu so
~ nad ei ha
 vi.
Aga hoidke end, et teie su
 da ei oleks koormatud tu
 lgastuse ega joobumuse ega argielu muredega ja et
see pa
 ev ei tuleks teie peale a
 kitselt otsekui linnupael, sest see tuleb ko
~ ikide peale, kes maa peal asuvad!
Olge siis a
 rkvel igal ajal, tundes oma no
~ rkust, et te oleksite va
a
 rilised pa
a
 sema ko
~ igest sellest, mis tuleb,
ja seisma Inimese Poja ees!\

(Luuka 21,25{36)

Armsad so
~ brad,
ta nase pa evaga, esimese advendipu
 haga, algab uus kristlik aasta. Ko
~ ikjal maailmas, kus
la a ne kirikutraditsiooni kuuluvatel kristlastel oli vo
~ imalus kokku saada, et pu
 hitseda seda
uut algust, ko
~ las ta na evangeeliumiso
~ na Kristuse teise tulemise kohta | ning paljudele
nendest, kes ta na vendade-o
~ dede kogunemisel osaleda ei saanud, ko
~ las see vaimus, kui nad
ise kodus Piibli avasid.

Vo
~ ib tunduda, et advendievangeeliumi apokalu
 ptiline meeleolu ta navu eriliselt ha sti vastab maailma seisule meie u
 mber. Ent kui me tuletame meelde mo
o
 dunud aastaid, vaevalt
et me nende hulgas leiame mo
~ ne, mis inimestele oma su
 ndmustega ei oleks pakkunud
ku
 llaldaselt va
 ljakutseid, mis neis ei oleks tekitanud no
~ utust ja hirmu. Ei, to
~ epoolest pole meil vaja mingit erilist epideemiat selleks, et meis a
 ratada apokalu
 ptilisi aimusi, ja kui
meid ka ei ohustaks u
 kski uus viirus, leiaksime selletagi ku
 llalt po
~ hjust tunda hirmu |
kartmine on midagi, mis juba loomult inimese juurde kuulub.
Advendievangeelium po
o
 rdub meie poole just kui inimeste poole, kelle loomuses on hirmu
tunda. Ta ei ja
a
 aga selle juurde, et ko
~ netab midagi, mis meis niikuinii kobrutab, vaid
proovib selle to
~ sta meie teadvusesse ja vabasse tahtesse. Ta nimetab kolme jo
~ udu, mis
meid halvavad | tu
 lgastust, mis meilt teadvuse ja tahte ta
 ielikult ro
o
 vib, joobumust, mis
meie teadvuse ja tahte to
~ rjub va
 lja tegelikkusest, ja mured, mis meie teadvust ja tahet
aheldavad asjade ku
 lge, mille jaoks piisaks tunduvalt va hemast vaevast ja ta helepanust. Et

nendest vo
~ itu saada, kutsub ta meid u
 les olema a rkvel ja tundma oma no
~ rkusi. Arkvelolek
ja enesetunnetus on kaks tuge, mille abil suudame vaadata silma ka ko
~ ige raskemale ajale
sirge selja ja pu
 stise peaga.
On aga veel u
 ks vo
~ imas jo
~ ud, mis meil aitab no
~ utust ja hirmu vo
~ ita, millest evangeelium
otse ei ko
~ nele. Kuuleksime temast, kui me nendel na
 dalatel vo
~ iksime kokku saada altari
ees ja ta
 histada saabuvat adventi inimpu
 hitsustalitusega. Advendipalvetes me kuuleksime
so
~ nu maailmade rahust meie u
 mber\, kuuleksime pa ikesevankrist\ ja va rvikaarest\, mis
"
"
"
nagu ma rk jumalikust rahust ja ko
~ igutamatusest seisavad meie pahuksis ja vapustatud
maailma kohal.
Pole mo
~ tet kurta, et me ei saa kohtuda altari ees. Praegune olukord, mis meid selles takistab,
on meile u
 leskutseks, et me oma su
 dames ise a
 rataksime selle, mida meis muidu aitab
a
 ratada u
 hine jumalateenistus | et me ka u
 ksi olles po
o
 raksime oma pilgu taeva poole,
mille va rvidest meile ko
~ neleb Jumala kinnitus, et me ka u
 ksi olles ma
 rkaksime maailmade
"
rahu meie u
 mber\, mis on u
 le ko
~ igist meie maistest muredest ja hirmudest. Ja kui me
u
 tleme u
 ksi olles\, siis ta
 hendab see ainult va list vahemaad inimeste vahel, sest vaimus
"
ja a me u
 hendusse Kristuses, kes on alati meiega, u
 ksko
~ ik kas me Tema nimes kohtume
va lises maailmas, vo
~ i kas me tema poole po
o
 rdume igau
 ks eri paigast.
Soovides a
 rksat teadvust Tema kohalolekust igal ajal
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