
VALVAMISPÜHAPÄEV. Kirikuaasta eelviimane pühapäev. 2. lugemisaasta

Lugemine püha Markuse evangeeliumist 13. peatükist
Markuse 13:33–37 Jeesus õhutab valvama

VALVAKE!

Isa ja poeg rändavad mööda Kaananimaad. Taas on saabumas üks õhtu ja nad
otsivad kohta, kus peavarju saada. Eemalt märkavad nad ühte elamut, mille akendest
paistab valgusekuma. Rändurid kiirustavad lähemale ning koputavad uksele.

Üsna ruttu ilmub uksele üks mees, hoides käes tõrvikut. „Tere, tulemast!“ hüüatab
mees kui on mõnda aega uudistanud võõraid. Ta ilmes peegeldub pisuke pettumus. Ta
oleks nagu oodanud kedagi teist.

„Kas me võiksime saada siin peavarju ja meie eesel pisut juua?“ alustab isa
kartmatult läbirääkimisi.

„Jah, muidugi. Meie majaisand reisis võõrsile. Me ootame tema tagasi jõudmist.
Astuge edasi. Ma palun sulasel teie eesli eest hoolt kanda.“

Sisse astudes näevad rändurid, et kõik majaelanikud on kogunenud kokku.
Istutakse seinte ääres ja ilmselt on inimesed võtnud kõhutäidet. Laual on veelgi roogasid
ja veini. Isale ja pojalegi tõstetakse süüa ning vestlus saab varsti jätkuda.

Isa küsib majarahvalt: „Kas te ootate oma isanda tagasitulemist sedasi kõik koos?
Kas see ei väsita?“

„Küllap natuke ikka, aga me hoiame üksteist lugudega virgel. Me räägime meie
Isandaga toimunud juhtumistest. Me meenutame, mida on ta meile õpetanud ja milliseid
ülesandeid meile andnud oma eemalviibimise ajaks. Meie majaisand on meist väga
hoolinud ja meid armastusega kohelnud. Seepärast ei taha me talle pettumust valmistada
ja tema tulekut maha magada.“

„Millal ta tagasi tuleb,“ uurib isa edasi.
„Me ei tea seda, kas ta tuleb õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul.

Meie ülesanne on valvata! Ja me püüame seda ülesannet täita kogu oma jõuga, üksteist
toetades.“

Siis küsib keegi sulastest: „Aga kust sina, võõras, tuled ühes oma pojaga?“
Ja puusepp räägib meestele ja naistele laua ümber oma loo, kuidas nad rändama

hakkasid, millistest paikadest on nad läbi rännanud, milliseid lugusid kuulnud ja milliseid
olukordasid tunnistanud.

Siis räägib puusepp kuulajatele ka Jeesusest. Kõigist nendest lugudest, mida ta on
kuulnud ja milliseid imetegusid on ta saanud ise tunnistada.

Ja sedasi juttu vestes, ei panegi toas olijad tähele, kuidas on saabunud hommik,
kukelaulu peale ärkab ka puusepa poeg, kes on isa najal vahepeal kosutava une
maganud.
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