
VALVAMISPÜHAPÄEV. Kirikuaasta eelviimane pühapäev. Valvake! 3. lugemisaasta

Lugemine püha Matteuse evangeeliumist 24. peatükist
Matteuse 24:36–44 Jeesus õhutab valvama

MA VALVAN SU UND!

Isa ja poeg seavad ennast puhkama. Nad on leidnud väikese põõsastiku, mis on
teest pisut eemal. Eeslike on vankri eest lahti seotud, loomale on juua antud ja saab ta
vaikses rahus mahlast rohtu nosida.

„Jää nüüd magama,“ ütleb isa pojale. „Ma valvan su und.“
„Kuidas sa mu und valvad? Miks sa pead mu und valvama?“ poiss on isa sõnadest

hämmingus.
„Sa oled mulle väga kallis. Ma ei taha et sinuga midagi juhtuks, eriti veel siis kui sa

magad.“
„Mis saab minuga magades juhtuda?“
„Näites võivad tulla kiskjad või teeröövlid, teha sulle liiga või sind minult ära

röövida. ma ei ta, et sinuga midagi halba juhtuks.“
„Ma aitan sind valvata! Räägi mulle mõni lugu.“
„Olgu, räägin sulle Noast. Noal oli kolm poega. Noa pere oli ilmselt ainsad, kes olid

sellel ajal Jumalale kuulekad, kes täitsid kõiki Jumala käske. Nad ei liialdanud joomise
ega söömisega, nad tegid usinasti tööd, hoidsid üksteist. Ühel ööl nägi Noa unes, et
Jumal räägib temaga. Jumal ütles Noale, et tuleb suur uputus ja sellest pääsevad ainult
Noa ja tema pere ning kõik loomad, kelle jaoks peab Noa ehitama ühe suure laeva.

Kui Noa hakkas laeva ehitama, tulid inimesed tema käest küsima, mida ja mille
pärast ta teeb. Aga Noa vastus, et uputusest pääsemiseks, ajas inimesed naerma. Nad
naersid Noa üle ega võtnud teda üldsegi mitte kuulda, kui ta kutsus neidki üles meelt
parandama, ja ennast uputuseks ette valmistama. Kuid inimesed jätkasid oma kõlvatut
elu. Ja hetkel, kui veeuputus algas, olid nad sügavas unes, nii jäigi selles sündmuses ellu
vaid need, kes olid valvsad, mitte laisad ega hoolimatud. Jumal tasus Noale tema
ustavuse eest, selle eest, et Noa usk oli puhas ja siira.“

„Aga, kuidas sina ei väsi?“ uurib poiss isalt.
„Ma usaldan Jumalat, ma ei looda selle peale, et ma olen ise maru tubli ja jaksan

valvata. Ma usun, et Jumal aitab mul olla virge ja valvata. Ma loodan kõiges Jumala
peale. Tema teab, mis mulle on hea. Jumala tahtmine sündigu. Jumal aitab mul olla tugev
ja hoolas. Jumal aitab mul ka Sinu und valvata. Puhka nüüd!“

Poisike keerab ennast isa soojusesse ja uinub. Isa valvab tema und.
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