PÜHIMA NEITSI MAARJA, JUMALAEMA, SUURPÜHA
(Esimene lugemine 4Mo6 ,22-27)
Lugemine neljandast Moosese raamatust:
Neil päevil rääkis Issand Moosesega ja ütles: "Kõnele Aaronile ja tema poegadele
ja ütle: "Nii peate teie õnnistama Iisraeli lapsi ja ütlema neile: Issand
õnnistagu ja hoidku sind, Issand lasku oma pale paista sinu üle ja olgu sulle
armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu". Nõnda pandagu
minu nimi Iisraeli laste üle, ja mina õnnistan neid".
See on Jumala Sõna.
(Vastulaul Ps67 2-3 5.8 R:4a)
R: Mu Jumal, Sind ülistagu kõik rahvad.
Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid,
lasku oma pale paista meie üle,
et maa peal tuntaks sinu teed
ja kõigi rahvaste seas sinu lunastust.
R:
Rõõmustagu kõik rahvad ja hõisaku rahvahõimud,
sest sina mõistad rahvastele õiglast kohut
ja juhatad rahvahõime maa peal.
Jumal õnnistagu meid ja kogu maailm kartku teda.
R:
(Teine lugemine Ga4 ,4-7)
Lugemine püha apostel Pauluse kirjast galaatlastele:
Vennad, kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest käsuseaduse
kehtimise ajal, et vabaks osta need, kes olid seaduse all, ning tõsta meid
lapseseisusse. Ja kui nüüd teie olete lapsed, siis on Jumal läkitanud teie
südamesse oma Poja Vaimu, kes hüüab: "Abba, Isa". Nõnda ei ole sina enam ori,
vaid laps, ja kui laps, siis ka pärija Jumala kaudu.
See on Jumala Sõna.
(Salm enne evangeeliumi He 1,1-2)
Halleluuja. Jumal, kes muiste rääkis prohvetite kaudu,
on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu. Halleluuja.
(Evangeelium Lk2 ,16-21)
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:
Sel ajal kiirustasid karjased Petlemma ja leidsid Maarja ja Joosepi ning
lapsukese, kes lamas sõimes. Siis jutustasid nad kõigest, mis neile selle
lapsukese kohta oli öeldud. Ja kõik, kes seda kuulsid, panid seda imeks, mis
karjased rääkisid. Aga Maarja pidas kõiki neid sündmusi oma südames.
Karjased pöördusid tagasi, ülistasid ja kiitsid Jumalat kõige eest, mis nad olid
kuulnud ja näinud, nõnda nagu neile oli öeldud. Ja kui kaheksas päev oli kätte
jõudnud ja tuli aeg teda ümber lõigata, siis pandigi talle nimeks Jeesus, nii
nagu ingel oli öelnud enne, kui ta ema ihusse sai.
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Mõned head aastad tagasi intervjueeris BBC Inglismaa tolle hetke vanimat

abielupaari nende 80. pulma-aastapäeva puhul, ja reporter küsis juubilaridelt
traditsioonilise küsimuse: mida peavad nemad nii pika ja õnneliku abielu
saladuseks. 102-aastane mees vahetas oma 100-aastase naisega pilgu, ja naine
ütles: "Õnneliku abielu saladus peitub selles, et tuleb alati abikaasaga enne
ära leppida, kui õhtul magama jääd - riiuga ei tohi magama minna". Kõik naised
publiku hulgas noogutasid seepeale heakskiitvalt. Siis oli mehe kord oma õnneretsept lagedale tuua. "Pika ja õnneliku abielu saladus? Oh, see on lihtne,"
vastas mees, "selle saab panna kahte sõnasse: "Yes, Dear - Jah, kallis"...
Muidugi, armsad õed ja vennad, oleks siiski tore, kui mehed õpiksid oma naistega
enne magamajäämist samuti lepitust otsima, ja vahel võiksid äkki ka naised öelda
sama lihtsalt: jah, kallis.
Lugegem nüüd patutunnistus...
Jutlus
Armsad õed ja vennad, me teame ajaloost palju perekondi, milles nii mees kui
naine on võrdselt kuulsad. Juba iga kuninga juurde kuulus ikka kuninganna,
kellel on järeltulevate põlvede hinnangul nii mõnigi kord palju rohkem teeneid
kui tema mehel.
Niisamuti teame üsna mitmeid teadlaste ja vaimuinimeste abielupaare. Antoine
Lavoisier, keda loetakse "modernse keemia isaks", tegi oma teaduslikke
eksperimente tihedas koostöös oma abikaasa Marie-Anne Lavoisier'ga, kes oli tema
kirjutiste peamine publitseerija ning jätkas tema tööd ka pärast seda, kui mees
oli Prantsuse revolutsiooni käigus hukatud. Peaaegu sajand hiljem jäädvustasid
oma armastuse poeemidesse kuulsad briti luuletajad, romantismiajastu tähed
Elizabeth ja Robert Browning. Teadlaste abielupaar Marie Sklodowska-Curie ja
tema abikaasa Pierre Curie said 1904. aastal Nobeli preemia füüsikas; niisamuti
sai nende tütar Irène Joliot-Curie koos oma abikaasa Frédéric Joliot'ga aastal
1935 sama au osaliseks keemia alal.
Siiski on inimkonna ajaloos väga palju naisi, kelle saavutused pole kunagi
leidnud nende väärilist tunnustamist. Kui uurida mõjuvõimsate meespoliitikute
või suurte meesteadlaste, -kunstnike või -kirjanike elulugusid, siis leiab nende
varjust peaaegu alati mõne naise, kes on neid inspireerinud, nende mõtteid
korrastanud, või andnud lausa otsustava idee, millest on sündinud tähtis
poliitiline reform, teaduslik avastus või kunstiteos.
Jumalaema Maarjaga oli teisiti. Tema mees Joosep on see, kes varju jääb, ning
jätab kogu Jumala inimesekssaamise au oma abikaasale. Maarja aga sai kõige
pühamaks inimeseks, kes kunagi on elanud, sest tema läbi sündis maailma
lunastaja. Muidugi, tema poeg Jeesus oli jälle mees, aga ilma Maarjata poleks
Jumala inimeseksaamine olnud nii maalähedane ja arusaadav. Kokkuvõtteks võib aga
öelda, et parimad lahendused leitakse siis, kui mehed ja naised töötavad koos,
andes kumbki pool oma eripärase panuse.
Armsad õed ja vennad, me seisame täna uue aasta lävel ja küsime endilt, mida
toob meile see aasta? Me soovime kõige paremat, ja seda, et meid hoitaks kõige
hullema eest. Aga mis on siis see "kõige hullem"? Mis on "kõige parem"?
Vaadakem korraks veel Maarja poole ja küsigem, kas tema lootused läksid täide?
Me teame kuidas tema elu kulges. Juba oma poega templisse tuues kuulutati talle,
et tema hingest peab mõõk läbi tungima; lõpus ootas teda äratõugatus, pettumine
ja pilked - tema poeg suri ristil. Kas Maarja pettus sellepärast oma lootustes?
Ei sugugi, sest ta ei kaotanud oma usku Jumalasse, ega samuti usku inimese
headusse.
On tõsi, et usk Jumalasse on vahel liiga abstraktne, eriti kui me kuuleme
loodusõnnetustes hukkunutest või sõjaohvritest. Aga just siis peaksime me uskuma
inimesse, et inimesed saavad siiski oma ülesandega hakkama - ülesandega, mis
neile Jumala plaanis on ette nähtud. Me peame uskuma sellesse, et kurjus jääb
vaid inimeksistentsi äärealadele. Nii on meie usul kaks alustala: Jumal ja

inimene, inimene - mees ja naine.
Alustagem siis seda uut aastat, et igast lõpust saaks uus algus, et me jõuaksime
viimaks igavikku, Jumala juurde, kellel pole ei algust ega lõppu. Aamen.

