X TAVALINE PÜHAPÄEV B AASTAL
(Esimene lugemine 1Mo3 ,9-15)
Lugemine esimesest Moosese raamatust:
Kui Aadam oli söönud keelatud puust, hüüdis Jumal Aadamat ja küsis: "Kus sa
oled?" Ja tema vastas: "Ma kuulsin, kuidas sa aeda tulid, ja kartsin, sest ma
olen alasti, ja peitsin end ära." Siis Jumal ütles: "Kes on sulle teada andnud,
et sa alasti oled? Või oled sa söönud puust, millest ma olen sul keelanud süüa?"
Aadam vastas: "Naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, võttis puust ja andis mulle
ning mina sõin." Aga Jumal küsis naiselt: "Miks sa seda tegid?" Ja naine vastas:
"Madu pettis mind ja ma sõin." Siis ütles Jumal maole: "Sellepärast, et sa tegid
nõnda, ole sa neetud kõigi loomade seas! Kõhu peal pead sa roomama ja põrmu
neelama kogu eluaja. Ning ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne
ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad!"
See on Jumala Sõna.
(Vastulaul Ps130,1-2 3-4 5-6 7-8 R:6)
R: Mu hing ootab Issandat, enam kui valvurid hommikut.
Sügavusest hüüan ma sind, Issand - Issand, kuule mu häält!
Olgu sinu kõrvad ärkvel mu anumise häälele.
Kui sina ülekohut meeles peaksid, Issand, kes võiks siis püsida.
Kuid sinu juures on andeksandmine, et sind kardetaks.
R:
Ma ootan Issandat,
teda usaldab mu hing,
tema sõnade peale ma loodan.
Mu hing ootab Issandat, enam kui valvurid hommikut.
R:
Enam kui valvurid hommikut - Iisrael, oota Issandat.
Sest Issanda juures on heldus, tema juures on rohke lunastus.
Jah, tema lunastab Iisraeli
kõigest nende ülekohtust.
R:
(Teine lugemine Ro8 ,8-11)
Lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Need, kes on lihas, need ei või Jumalale meeldida. Aga teie pole lihas, vaid
vaimus, kui kord Jumala Vaim teie sees elab. Kui nüüd mõnel teie seast ei ole
Kristuse Vaimu, siis tema ei ole Kristuse oma. Kui aga Kristus on teie sees,
siis on ihu küll patu pärast surnud, kuid vaim teeb elavaks õigluse järgi. Sest
kui tema, kes ta äratas Jeesuse surnuist üles, elab teie sees, siis teeb tema
Vaim ka teie sureliku ihu elavaks.
See on Jumala Sõna.
(Teine lugemine 2Ko4 ,13- 2Ko5 ,1)
Lugemine püha apostel Pauluse kirjast korintlastele:
Vennad, meil on sama usu vaim, millest on kirjutatud: "Ma olen uskuma jäänud,
sellepärast julgen rääkida". Me teame, et tema, kes ta äratas üles Issanda
Jeesuse, äratab üles ühes Jeesusega ka meid ja seab meid enda ette koos teiega.
Kõik sünnib ju teie hüvanguks, et arm üha enamate tänamiste kaudu rohkemaks
saaks Jumala suuremaks austuseks. Sellepärast me ei tüdi. Ja kuigi meie
välispidine inimene vananeb, uueneb seespidine inimene ometi päev-päevalt. Sest
praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratu suure au igavikus, meile,
kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut. Sest nähtav on üürike, nähtamatu

aga igavene. Me ju teame, et kui meie maine eluase hävineb, on meil Jumala käest
taevane kodu, mis pole kätega tehtud.
See on Jumala Sõna.
(Salm enne evangeeliumi Jh 1,14.12)
Halleluuja. Issanda Sõna on lihaks saanud ja elanud meie keskel.
Kõigile, kes teda vastu võtavad, annab ta väe saada Jumala lasteks. Halleluuja.
(Evangeelium Mk3 ,20-35)
Lugemine püha Markuse evangeeliumist:
Kui Jeesus koju jõudis, kogunes taas rahvahulk, nii et ta ei saanud leibagi
võtta. Aga kui tema sugulased sellest kuulda said, tulid nad teda kinni võtma,
sest nad ütlesid, et tema on arust ära. Kuid kirjatundjad, kes olid tulnud
Jeruusalemmast, ütlesid: "Temas on kuri vaim" ja "Ta ajab kurje vaime välja
kurjade vaimude ülema Peetsebuli abiga".
Siis rääkis Jeesus neile tähendamissõna: "Kuidas saab saatan saatanat välja
ajada? Ja kui kuningriik seespidi riius on, kuidas võib see püsida? Sest kui
riid on majas, ei jää pere püsima. Kui saatan tõuseb üles iseenese vastu ja on
eneses lõhestunud, siis ei jää ta püsima ja temal on ots käes. Keegi ei või ju
minna vägeva mehe majja ja riisuda tema vara enne, kui ta on mehe kinni sidunud,
alles siis võib ta riisuda tema vara. Tõesti ma ütlen teile: inimlastele antakse
andeks kõik patud ja jumalateotamised, kuidas nad teda iganes oleksid teotanud,
kuid kes teotab Püha Vaimu, sellele ei ole iialgi andeksandmist, sest ta on
süüdi igaveses patus." Seda ütles Jeesus kirjatundjaile, kes olid öelnud, et
temal on roojane vaim.
Siis tulid Jeesuse ema ja vennad, jäid õue seisma ja läkitasid Jeesuse järele
teda välja kutsuma. Jeesuse ümber istus rahvahulk, kui temale öeldi: "Vaata,
sinu ema ja vennad seisavad väljas ja tahavad sind näha". Aga Jeesus vastas
neile: "Kes on mu ema ja kes on mu vennad?" Ja ta vaatas nende poole, kes
istusid ringis tema ümber, ja ütles: "Vaata, siin on minu ema ja minu vennad!
Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on minu vend ja õde ja ema."
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad, mida tähendab mõiste 'arvamus', ning mille poolest erineb
arvamus usust ja teadmisest? Just selle poolest ta erinebki, et arvamus põhineb
oletustel, mille jaoks pole piisavalt argumente, et seda uskuda, või veel vähem,
teadmiseks tunnistada. Võiks isegi öelda, et arvamus võib rajaneda arvaja
alateadlikel huvidel, mõtlematusel või edevusel.
Muidugi pole arvamuse omamine iseenesest ainult halb. Kui me ei pääse faktidele
ligi või ei ole kindlad oma seisukohtades, siis on ausam tunnistada, et meie
arvamus on tegelikult kõigest parem äranägemine või oletus. Selle tunnistamine
väljendab meie avatust oma vestluskaaslasi tähelepanelikult kuulata, nende
argumente tõsiselt võtta. Kuid kõige hullem on siiski see, kui oma arvamust
esitatakse tõena, ja argumentide nõrkust üritatakse peita üksnes veenva
kõnemaneeri taha.
Paraku oleme me aga laisad juurde õppima ja hoiame tihti kangekaelselt kinni oma
arvamusest, ükskõik kui vähe see on põhjendatud.
Me loeme patutunnistuse...
Jutlus
Võiks öelda, et tänane evangeelium on väga kaasaegselt meediasõbralik. Kui
poliitiline oponent hakkab rahva seas populaarseks muutuma, siis on ju nii kerge
tema kohta öelda, et ta on saatana teener, nats, KGB või FSB nuhk või muidu
kurjategija, lisades sinna juurde küsitava väärtusega tõendusmaterjali.

Süüdistatu olukord on nüüd igal juhul keeruline. Kui ta ei vasta, või ei vasta
kohe, et süüdistust ümber lükata, siis saab öelda, et vaikimine on nõusolek, või
et viivitus viitab keerutamisele. Kuid teisest küljest on teada, et absurdsetele
süüdistustele vastamine mõjub naeruväärsena ning jätab mulje nõrgast eneseusust.
Süüdistajatel on aga kerge varju jääda. Nii nagu me ei tea nende kirjatundjate
nimesid, kes Jeesust saatana teenriks tembeldasid, ilmuvad ka tänapäeval laimava
sisuga artiklid ajalehtedes pahatihti nimetuna: kas toimetuse juhtkirjana, või
infoagentuuri edastusena.
Analüüsides Jeesuse vastust kirjatundjatele võib siiski öelda, et pigem on see
õpetlik loeng. Ta ei pööra tähelepanu laimajatele ega hakka ennast õigustama,
vaid reageerib süüdistusele nagu meeldetuletusele: ahhaa, väga hea, just sellest
ma tahtsingi teile täna rääkida. Oma seletuses keskendub Jeesus loogiliste
argumentide kõrval ka inimese ekslikule loomusele. Ta väljendab isegi arusaamist
oponentide seisukohtade suhtes ja kinnitab, et inimlastele antakse andeks kõik
patud ja jumalateotamised, kuidas nad teda iganes oleksid teotanud. Jeesus
aktsepteerib inimeste väheteadlikkust ja sellest tulenevaid küsimusi, sest ta
teab, et tema missioon ei ole veel lõpule viidud, ja alles pooleli olevat
protsessi ei suuda inimesed veel õiglaselt hinnata.
Tähelepanelikule vaatlejale torkab aga silma, et üks küsimus, justkui valge laik
selles loos, jääb täiesti käsitlemata: kas Peeltsebuli saab siis Peeltsebuliga
välja ajada või mitte? Tegelikult võiks siin leida Jeesusele vastuargumendid
tema enda suust, nagu ta ütleb: "Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib
ta põuaseid paiku pidi hingamist otsides ega leia seda. Siis ta ütleb: "Ma
pöördun tagasi oma majja, kust ma välja läksin". Ja tulles leiab ta selle
pühitud ja ehitud olevat. Siis ta läheb ja võtab kaasa teist seitse vaimu, kes
on kurjemad temast endast, ja nad tulevad ning asuvad sinna elama, ja selle
inimese viimane lugu läheb halvemaks kui esimene."" (Lk 11,24). Nagu Jeesus väga
hästi teadis, võisid kurjad vaimud sageli varitseda või väljaminemist teeselda,
et siis seda suurema jõuga rünnata.
Tänapäevalgi teame lugusid pangatöötajatest või raamatupidajatest, kes teenivad
oma kohusetruudusega aastate jooksul ära usaldusväärse inimese maine, et siis
ühel päeval arved tühjaks teha ja palmisaarele kolida. Pika vinnaga petuskeemid
on tegelikult ju kõige kuratlikumad. Ning see, et Jeesusel olid ainult head
kavatsused, sai lõplikult selguda alles tema ristisurma ja ülestõusmise järel.
Armsad õed ja vennad, ka meie oleme inimesed, kes ei tea, kuidas pooleli olevad
protsessid lõpevad. On olukordi, kus me tõesti ei oska muud kui ainult arvata.
Kuid rasked süüdistused, mis esitatakse selgelt omakasupüüdlike oletuste alusel,
on surmapatt. Ning kui sellele lisandub kahetsematus ehk patt Püha Vaimu vastu,
siis on palgaks põrgu.
See saatus võib tabada meidki, kui otsustame inimeste üle meelevaldselt, poolanonüümsete üksikute süüdistuse alusel, pööramata tähelepanu süüdistajate
motiividele. Sest kurjusel on ju sageli kaks poolt - selles on osalised mitte
ainult need, kes laimavad, vaid ka need, kes üsna läbinähtavat laimu siiski
usuvad. Aamen.

