V TAVALINE PÜHAPÄEV A AASTAL

(Esimene lugemine Js58 ,6a.7-10)
Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Issand: “Kas paast, mis mulle meeldib, ei ole mitte niisugune: jagada oma leiba näljasega,
tuua oma katuse alla kodutud. Kui sa näed alastiolijat ja annad talle riided ega hoia oma ligimese
eest kõrvale. Siis lööb sinu valgus särama nagu koiduhiilgus ja sinu paranemine edeneb jõudsasti.
Sinu õiglus käib sinu ees ja Issanda kirkus sinu kannul. Siis hüüad sa Issandat ja tema vastab sulle,
ja kui sa karjud, siis ta ütleb: vaata, siin ma olen. See kõik sünnib siis, kui sa kaotad ära rõhumise
eneste keskelt – sõrmega näitamise ja nurjatu rääkimise. Kui sa pakud näljasele sedasama, mis sulle
endale meeldib, ja toidad alandatud hinge. Siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkaseimgi
pimedus on otsekui keskpäev.”
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps112 ,4-5. 6-7. 8-9 R: 4)
R: Õigetele inimestele koidab pimeduses valgus.
Õigetele inimestele koidab pimeduses valgus:
armuline, halastav ja õiglane.
Õnnis on inimene, kes on armuline ja aitab meeleldi,
kes ajab oma asju seaduse järgi.
R:
Tema ei löö iialgi vankuma,
õige inimese mälestus kestab igavesti.
Tema ei karda kurja kuulujuttu,
tema süda on kindel ja loodab Issanda peale.
R:
Tema süda on julge, tema ei karda,
ta jagab heldelt, annab vaestele.
Tema õigus kestab igavesti,
tema vägevus kõrgub au sees.
R:

(Teine lugemine 1Ko2 ,1-5)
Lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, kui ma teie juurde tulin ei tulnud ma ilukõne või õpetatud tarkusega hiilgama. Sest ma
otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesust Kristust ja teda kui ristilöödut. Ma olin teie juures
nõtruse, kartuse ja suure hirmuvärinaga, ning minu sõnum ja kuulutamine ei olnud sõnaosav
veenmine, vaid vaimu ja väe kaudu tõestamine, et teie usk ei oleks inimese tarkuses, vaid Jumala
väes.
See on Jumala Sõna.

(Salm enne evangeeliumi Jh 8,12)
Halleluuja. Mina olen maailma valgus,
kes minu järel käib, sellel on eluvalgus. Halleluuja.

(Evangeelium Mt5, 13-16)
Lugemine püha Matteuse evangeeliumist:
Jeesus ütles: “Teie olete maa sool. Aga kui sool läägeks läheb, millega saab teda teha soolaseks?
See ei kõlba siis enam muuks kui selleks, et visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma
valgus. Linn, mis asub mäe tipus, ei saa varjule jääda, ning ega ju süüdata küünaltki selleks, et
panna see vaka alla, vaid küünlajalale, nii et selle valgus paistab majasolijatele. Nõnda paistku
teiegi valgus inimestele, et nad näeksid teie häid tegusid ja ülistaksid teie Isa, kes on taevas.”
See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus
Armas kuulaja, teie olete maa sool, ütleb Jeesus. Väga õpetlik ütlemine, eriti praegu talvel. Sest
kujutage ette, kui meil külmaga teid ei soolatataks, kui palju oleks luumurdusid ja kui paljud autod
läheksid libeduse tõttu kraavi.
Nii peame endalt kristlastena küsima, kas me ikka oleme suutnud olla ühiskonnas jäistele ja
liberalismist libedatele teedele soolaks, et meie ligimesed ikka jalule jääks ja konte ei murraks.
Me loeme patutunnistuse…

Jutlus
Armsad õed ja vennad, mida me teame üldse soolast. Tänapäeval on seda lihtne järele uurida,
sirvime aga teatmeteoseid ja saame targemaks: sooladeks nimetatakse keemilisi ühendeid, täpsemalt
kristallilisi substantse, mis koosnevad positiivse laenguga ioonidest ehk katioonidest ja negatiivse
laenguga ioonidest ehk anioonidest. Kuna informatsioon kulgeb nii taimedes kui loomades
elektriimpulsside abil, vajavad kõik organismid soolasid, et muuta neis asuv vesi elektrit juhtivaks.
Selles mõttes on sool elutähtis, ja regiooniti nõuavad põllud sooladel põhinevaid mineraalväetisi.
Ometi on maa soolasus põllumajanduses ka probleemina tuntud – lausa väga suure probleemina ja
väga ammu neis maailma regioonides, kus on vähe sademeid. Põllud, mida kastetakse ainult
pinnaveega, muutuvad peagi viljatuks just soolade kogunemise tõttu. See on põhjuseks, mis
kõrbeoaasid saavad kesta ainult lühikest aega. Rääkimata ekvatoriaal-aladest, kannatab tegelikult
juba isegi Lõuna-Euroopas umbes 5 miljonit hektarit põllumaad ülesooldumise all, ja talvine teede
soolaminegi on ümbritsevale põldudele probleemiks, millest meedias aegajalt jälle juttu tehakse.
Kas peaksime aga nüüd hakkama Jeesusele vastu vaidlema, et maa sool on midagi halba? Tegelikult
pole selleks vajadust, sest Jeesus kõneles oma jüngritele, kes polnud koolis keemiat õppinud, vaid
olid üles kasvanud Vana Testamendi traditsioonis.
Iisraelis oli sool tuntud kui kõige tähtsam konservant. See kuulus ka iga ohvritalituse juurde, nagu
me kolmandast Moosese raamatust loeme ja nagu sellele viitavad prohvet Hesekiel ja evangelist
Markus (3Ms 2,13; Hs 43,24; Mk 9,4;). Niisamuti tunnistab teine Kuningate raamat, kuidas prohvet
Eliisa allikasse soola heites Jeeriko linna vee ära parandas (2Kn 2,19-22). Ohvrianni peamiseks
nõutud omaduseks oli puhtus, miski tohtinud viidata kõdunemisele – muide just sellepärast oli
ohvitalitustel lubatud kasutada ainult hapnemata, see tähendab kääritamata leiba.
Sama väärtussüsteemi järgi kasutab Jeesus ka valguse metafoori: teie olete maailma valgus. Juba
neil kaugetel aegadel osati valguse taga näha tuld, mida samuti ohvitalitustel ohtrasti kasutati, ning
millele omistati puhastavat mõju. Seega, kutsudes jüngreid maailma valguseks kuulutas Jeesus ette
Jumala kohtupäeva, mil ta tuleb tulega mõistma kohut maailma üle. Matteuse evangeeliumist
leiame Jeesuse sõnad: “Nii nagu nüüd umbrohi kokku korjatakse ja tulega ära põletatakse, nõnda
saab see olema ka selle maailmaajastu lõpul” (Mt 13,40).
Armsad õed ja vennad, kui Jeesus ütleb, et me peame olema maa soolaks ja maailma valguseks, siis
kutsub ta meid üles olema agar ja julge ning manitseb laiskuse ja arguse pärast. Kuid samamoodi
peab ta taustal silmas mõõdukust, et soola rohkus ei kahjustaks maad ja valguse kuumus ei süütaks

tulekahju. Loodetavasti jätkub ka meil mõistust neid tema sõnu kuulda võtta. Aamen.

