VII TAVALINE PÜHAPÄEV C AASTAL

(Esimene lugemine 1Sa 26:2.7-9.12-13.22-23)
Lugemine esimesest Saamueli raamatust:
Neil päevil läks Saul koos kolmetuhande valitud mehega Siifi kõrbesse Taavetit otsima. Aga öösel
tulid Taavet ja Abisai Sauli laagrisse, ja vaata, Saul magas laagri keskel. Tema oda seisis
püstilööduna ta peatsis; tema väepealik Abner ja rahvas magasid tema ümber. Ning Abisai ütles
Taavetile: “Täna on Jumal su vaenlase sinu kätte andnud. Luba nüüd, et ma löön ta odaga maa
külge – üheainsa löögiga, teist pole tema jaoks tarvis.” Aga Taavet vastas talle: “Ära tapa teda, sest
kes võiks panna oma käe Jumala salvitu külge ja jääda karistuseta.” Ning Taavet võttis oda ja
veekruusi Sauli peatsist ja nad läksid oma teed. Keegi ei näinud seda, keegi ei pannud tähele ega
ärganud, vaid nad kõik magasid, sest Issand oli lasknud raskel unel langeda nende üle.
Siis läks Taavet üle oru teise nõlva ja seisis mäetipus, nii et ta oli laagrist juba kaugel. Ja ta hüüdis
rahvast ja Abnerit, Neeri poega, ning ütles: “Vaata, siin on kuninga oda, tulgu nüüd üks sõjasulastest
sellele järele. Issand aga tasub igaühele tema õigluse ja truuduse eest. Sest Issand andis sind täna
minu kätte, kuid mina ei tahtnud panna oma kätt Issanda salvitu külge.”
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps 103:1-2. 3-4. 8.10. 12-13.)
R: Issand on armuline ja halastaja.
Kiida, mu hing, Issandat
ja kõik, mis minu sees on, tema püha nime.
Kiida, mu hing, Issandat,
ja ära unusta kõiki tema heategusid.
R:
Tema annab sulle andeks kogu su ülekohtu,
teeb sind terveks kõikidest haigustest.
Ta päästab sinu elu hukatusest,
kroonib sind helduse ja halastusega.
R:
Issand on halastaja ja armuline,
kannatlik ja rikas heldusest.

Tema ei tee meile meie pattude järgi
ega tasu meile kätte meie ülekohut mööda.
R:
Nii kaugel kui koit on loojangust,
nii kaugele viib ta meist meie patud.
Otsekui isa halastab oma laste peale,
nõnda halastab Issand kõikide peale, kes teda kardavad.
R:

(Teine lugemine 1Ko 15:45-49)
Lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, Aadam, esimene inimene, sai elavaks hingeks; viimne Aadam aga elavakstegevaks
vaimuks. Kuid esimesena ei tule vaimne, vaid maine. Esimene inimene sai maamullast võetud ja oli
põrm. Teine inimene on taevast. Kui esimene inimene oli maine, siis samasugused on ka tema
järeltulijad. Aga kui teine inimene on taevast, siis samasugused on ka taevalised. Ja nõnda nagu me
oleme olnud maised, nii saame meiegi taevalisteks.
See on Jumala Sõna.

(Salm enne evangeeliumi 1Sa 3:9; Jh 6:68b)
Halleluuja. Räägi, Issand, sest sinu sulane kuulab.
Sinul on igavese elu sõnad. Halleluuja.

(Evangeelium Lk 6:27-38)
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:
Sel ajal rääkis Jeesus oma jüngritele ja rahvale: “Ma räägin teile, kes te kuulete: armastage oma
vaenlasi ja tehke head neile, kes teid vihkavad; õnnistage neid, kes teid neavad ja palvetage nende
eest, kes teid halvasti kohtlevad.
Ja kui keegi lööb sind vastu põske, siis pööra temale ka teine, ning kui keegi võtab sinult kuue, siis
ära keela talle ka särki. Anna igaühele, kes sinult palub, ja kelleltki, kes võtab sinu oma, ära nõua
tagasi.
Ja nõndasamuti nagu teie tahate, et inimesed teile teeksid, nii tehke teie neile. Sest kui te armastate

ainult neid, kes teid armastavad, millist tänu te selle eest ootate? Eks patusedki armasta neid, kes
neid armastavad. Ja kui te teete head neile, kes teile head teevad, mis tänu te selle eest ootate. Ka
patused teevad nõndasamuti. Ning kui te laenate neile, kellelt loodate tagasi saada, millist tänu te
selle eest ootate? Patusedki laenavad patustele lootuses kõik tagasi saada. Teie aga armastage oma
vaenlasi, tehke neile head ja laenake ilma midagi tagasi lootmata. Siis saab teie tasu suur olema ja te
olete Kõigekõrgema lapsed. Sest tema on lahke ka tänamatute ja kurjade vastu.
Olge armulised, nii nagu teie Isa on armuline. Ärge mõistke kohut, siis ei mõisteta ka teie üle kohut.
Ärge mõistke hukka, siis ei mõisteta ka teid hukka. Mõistke õigeks, siis mõistetakse ka teid õigeks.
Andke, siis antakse ka teile – rikkalikult, tihedaks vajutatult, raputatult ja kuhjaga mõõduga. Sest
sama mõõduga, millega teie mõõdate, sellega mõõdetakse teile tagasi.”
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad, ka teie olete ehk kohanud inimesi, kes on aastakümneid suitsetanud ja
köhivad nagu hobused; kodutuid alkohoolikuid, kes on maha joonud ameti, perekonna ja eluaseme;
kunagisi tippsportlasi, kes on ülekoormusega rikkunud oma tervise. Nii lihtne oleks neile öelda: aga
miks te siis üldse alustasite? Miks polnud teil mõistust loobuda, kui teil veel oli see võimalus?
Aga siis nad ütlevad, et alguses tundus kõik kuidagi õige ja tore, sest mees, kes ei joo ega suitseta,
on täielik memmekas, ja suurilmadaami jalgurikkuvate kõrgete kontsade juurde sobivad ju peenike
sigaret ja kokteiliklaas nagu valatult. Niisamuti oli tore lüüa isiklikke rekordeid, võita medaleid ja
karikaid, mida on kogunenud terve tolmunud vitriinitäis – aga mis rõõmu on neist nüüd, kui tervist
enam ei ole.
Tagantjärele tarkusest pole siin maailmas paraku enam palju kasu – aga samuti pole kasu oma
rumaluse üle halisemisest. Oma kunagiste tegude tagajärgi tuleb lihtsalt kannatlikult taluda.
Keskenduda tuleb aga oma oleviku pattude märkamisele ja nende vältimisele tulevikus.
Me loeme patutunnistuse…
Jutlus
Armsad õed ja vennad, kliinilised psühholoogid kinnitavad, et poiste müramismängud, mis
meenutavad sageli kiskjakutsikate hammustamismänge, on nende sotsiaalpsühholoogilise arengu
seisukohast ülitähtsad. Mäletan ka ise, et kui läksime poistega koos ujuma, siis algas kohe lõbus
veesõda.
Kuid mõne poisi arvates oli naljakas teist käega peadpidi vee alla lükata, nii et see end läkastades

pinnale võitlema pidi. Tänast evangeeliumi lugedes tekib just seesama tunne: et jõuad vaevalt
pinnale tõusta ja sõõmu õhku kopsu tõmmata, kui kellegi käsi lükkab sind vee alla tagasi.
Armastage oma vaenlasi ja tehke head neile, kes teid vihkavad. Päris elus ei saa ju nii!
Intelligentseid inimesi, kes saavad aru suuremeelsusest ja keda on võimalik sellega positiivses
suunas mõjutada, on vaid tühine vähemus. Suur osa näeb headuses ja järelandlikkuses ainult
nõrkust, mida hakatakse veel jõhkramalt ära kasutama. Või kui te peaksite mõne poksija sedavõrd
ära pahandama, et ta teid vastu ühte põske lööb, siis leiaksite end kohe põrandal ega suudaks mõnda
aega aru saada, kuhu poole jääb teie vasak või parem põsk, rääkimata soovist seda lööjale pakkuda.
Samuti, mis mõte oleks laenamise mõistel, kui sisuliselt oleks see eufemism kingituse kohta?
Neid evangeelseid soovitusi järgides saaks kogu elust nagu mingi punktide kogumise üritus
taevariigi jaoks. Jumala kohtu ees võib aga ootamatult selguda, et suure vaenlase armastamise tähe
all oleme me täielikult välja kurnanud nii iseenda kui oma lähedased, ning kasvatanud oma lastest
eneseväärikuseta zombid või patoloogilised jumalavaenlased.
Kas te olete kunagi proovinud teha halvale inimese head? Mina olen – ja teate, mis on selle juures
kõige raskem taluda, kuid mis on samas ka kõige õpetlikum? See on halvasti varjatud põlglik irve,
mis tuleb tema näole, kui ta mõistab, et teie olete see lootusetu loll, see usklik, kes usub suutvat jõed
tagurpidi voolama panna ega taha õppida isegi oma vigadest. Tema ise aga tunneb end justkui
heategijana, maailma sanitarina, kes viib ellu põhimõtet, et lollidelt tulebki raha ära võtta või nad
tasuta tööle panna.
Armsad vennad ja õed. Piibel on paks raamat. See ei koosne ainult tänasest evangeeliumi
kirjakohast. Niisamuti on Jeesus ju öelnud: “Ärge andke seda, mis on püha, koertele, ja ärge heitke
oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei
kisuks!” (Mt 7:6) Jeesus on öelnud palju muudki, kuid tänane evangeelium paneb ennekõike
proovile meie funktsionaalse oskuse saada aru loosungi tüüpi lendsõnade olemusest.
Näiteks teame me ajaloost, missuguste õudustega sai hakkama XVIII sajandi lõpu Prantsuse
revolutsioon, mille ainsaks leiutiseks oli giljotiin, aga mille loosungiks oli “Vabadus, võrdsus,
vendlus”. Vaatamata sellele, mis sündis neil päevil Pariisis, suudame meie näha ka selles loosungis
sisalduva sõnumi positiivset külge, ning sooviksime meeleldi seda ka oma elus teoks teha. Sest kes
meist ei tahaks olla vaba, kes ei mõistaks võrdsuse ideaali – neis piirides kui selle teostamine on
reaalses maailmas võimalik – ning kes ei oleks rõõmus kohates oma ligimeses venda, jumalanäolist,
heatahtlikku ja abivalmit olendit. Niisamuti tahaksime meiegi, et teise põse ettekeeramine paneks
patuse pöörduma, ja et suuremeelsusele vastatakse kõikjal suuremeelsusega. Kuid elu on
keerulisem.

Pangem tähele: heaks inimeseks kasvamise juurde kuulub paraku vahel ka oma heategude
kahetsemine. Ja lõpuks tuleb suuta ka selle teadmisega rahu leida. Aamen.

