VIII TAVALINE PÜHAPÄEV C AASTAL

(Esimene lugemine Si 27:4-7 (5-8)
Lugemine Siiraki tarkuseraamatust:
Sõelumisel jääb prügi sõelale – nii tuntakse ka inimese vigu, kui selle üle järele mõeldakse.
Savinõusid proovitakse põletusahjus, aga inimest katsutakse järele tema kõnest. Kuidas puu eest
hoolitsetakse, see saab nähtavaks puu viljast. Nõnda saavad sõna kaudu avalikuks ka inimese
südame mõtted. Ära räägi inimesest head enne, kui sa oled teda tema kõnest järele katsunud.
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps 92:2-3. 13-14. 15-16 R:2a)
R: Hea on Issandat kiita.
Hea on Issandat kiita,
mängida Sinu nimele, oo Kõigekõrgem,
kuulutada hommikul Sinu heldusest
ja õhtul sinu truudusest.
R:
Õige lokkab nagu palmipuu,
ta kasvab kõrgeks nagu Liibanoni seeder,
mis on istutatud Issanda kotta –
need lokkavad meie Jumala õuedel.
R:
Nad kannavad vilja ka vanadusepäevil,
on täis mahla ja värskust;
nad kuulutavad, et Issand on õiglane –
minu kalju, kelles ei ole ülekohut.
R:

(Teine lugemine 1Ko 15:54-58)
Lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:

Kui kaduv peab riietuma kadumatusega ja surelik surematusega, siis saab tõeks kirjasõna: “Võit on
surma ära neelanud. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel?” Aga surma astel on patt ning
patt saab oma väe Seadusest. Ometi Jumal olgu tänatud, sest tema annab meile võidu Jeesuse
Kristuse läbi. Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad ja vankumatud; olge virgad kui te Issandale
tööd teete ja mõistke, et teie vaevanägemine Issandas ei ole asjatu.
See on Jumala Sõna.

(Salm enne evangeeliumi Jh 6:63b. 68b.)
Halleluuja. Issand, Sinu sõnades on Vaim ja elu.
Sinul on igavese elu Sõnad. Halleluuja.

(Evangeelium Lk6 ,39-45)
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:
Sel ajal rääkis Jeesus rahvale tähendamissõna: “Kas suudab siis pime juhtida pimedat? Eks kuku
nad mõlemad auku! Õpilane ei ole ülem oma õpetajast, vaid see, kes on kõik selgeks õppinud, saab
oma õpetajaga samaväärseks. Aga miks tahad sa näha pindu oma venna silmas, kuid palki oma
silmas ei pane tähele. Ning kuidas võid sa oma vennale öelda: vend, lase ma tõmban välja pinnu
sinu silmast, kui sa palki oma silmas ei näe? Sa silmakirjatseja! Tõmba kõigepealt palk oma silmast
välja, siis näed pindu välja tõmmata oma venna silmast.
Ei ole head puud, mis kannaks halba vilja, ega halba puud, mis kannaks head vilja, sest iga puud
tuntakse tema viljast. Viigimarju ei nopita ju kibuvitstest ega viinamarjakobaraid ohakaist. Heast
inimesest lähtub hea, sest headus on tema südames. Kurjast inimesest lähtub kuri, sest kurjus on
tema südames ja millega süda on täidetud, sellest räägib suu.
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad, oletame, et teil on auto, mille mootor on täiesti korras, paak on kütust täis,
pagas on korralikult kinnitatud, uksed on suletud, iste on paigas, peeglid reguleeritud, isegi
ohutusrihm on ilusti kinni pandud. Öelge mulle, kuidas te nüüd hakkate niisuguse autoga sõitma?
Ah soo, et kas rehvid on kontrollitud, kindlustus on olemas ja tehniline ülevaatus tehtud? Jah, kõik
on nii nagu peab. No kuidas te sõidate?
Vastus võib tunduda lausa igavavõitu, aga siis ei jää vist tõesti muud üle, kui auto lihtsalt käima

panna, suunatuli sisse lükata, ohutuses veenduda ja päris harilikult sellega sõitma hakata… Või
arvab keegi, et auto on pigem vigade otsimiseks ja remontimiseks kui sõitmiseks?
Niisamamoodi ei ole alati mõtet otsida pühakirjast peidetud sõnumeid ja varjatud tähendusi, vaid
mõnigi kord tuleb vaid tekstiga natuke kaasa mõelda, või isegi võtta seda päris otse, täpselt nii nagu
see on kirjutatud. Imelik küll, kuid vahel on see parim lahendus.
Me loeme patutunnistuse…
Jutlus
Armsad õed ja vennad. Kui sa oled valmis ausalt mõtlema, siis saab pühakirja tõesti üsna otseselt
võtta. Aga ausalt mõelda ei ole sugugi kerge. Kuidas Jeesus ütleb: “Kas suudab siis pime juhtida
pimedat? Eks kuku nad mõlemad auku!” Või nii. Aga kas teie tunnete isiklikult mõnd vaegnägijat?
Kui keegi on pime, siis ei tähenda see ju, et ta on loll. Vastupidi, pimedal inimesel aktiveeruvad
mitmed muud meeled – ta kompab teed kepiga ning oskab tõlgendada õhuvoole, helisid ja nende
kaja, mille abil on tal tekkinud omamoodi ruumitaju. Nägemispuudega inimene ei kuku nii lihtsalt
auku, ja päris pilkases pimeduses võiks ta olla isegi parim teejuht kõigile teistele, ka nägijatele.
See tähendab, et Jeesus ei räägi siinkohal üldse silmapimedast, vaid ülbest ja ennasttäis inimesest,
kes ülehindab oma võimeid – ei tea ise, kuhu minna, aga pakub end juhtima teisi. Vaimselt pime
inimene ei kuku auku mitte sellepärast, et ta poleks võimeline seda nägema, vaid kuna ta ei jälgi
teed või on valinud maastiku jaoks sobimatu kiiruse, ei jõua enne auku ei pidurdada ega sellest
kõrvale põigata.
Kuidas on aga väitega, et õpilane ei saa olla ülem oma õpetajast? Saavutuste poolest kindlasti saab.
Jeesus ise pidi lapsena õppima lugema ja kirjutama ning omandama algteadmised religioonis, kuid
temast sai Messias ja tema õpetajatest ei tea keegi mitte midagi. Siiski pole juhuslik, et kristlik
pühakiri ei koosne ainult Uuest Testamendist – Vana Testament jäeti Pühakirja koosseisu alles, sest
Vana on vundament, millele Uus ehitub.
Seega pole küsimus selles, kas tohib õpilane saavutada oma õpetajatest enam, vaid tal peab säilima
austus oma õpetajate vastu isegi siis, kui ta on oma saavutustega neist kaugemale jõudnud, või isegi
õppinud neilt peamiselt seda, kuidas ei tohi. Ka halvad õpetajad teevad meile teene, sunnivad meid
ennast pingutama, et me ei kujuneks nende sarnaseks. Aga saatust me muuta ei saa: õpetajad jäävad
meie vundamendiks, meie oleme pealisehitus… ja mis teha, samas oleme me ise taas ei enamaks
kui vundamendiks järgmistele põlvkondadele.
Kui keegi pole ikka veel aru saanud, et Jeesus kasutas sageli mõistukõnet, siis järgmise võrdpildi

juures peaks see sõna otseses mõttes silma torkama. Palk ei mahu inimese silma sisse – no mitte
kuidagi ei mahu, tegelikult isegi pind ei mahu, pigem on see ju puru, tolm või kübemed, mis vahel
silma satuvad. On arusaadav, et Jeesus osutab siin ülbitseja käitumisele, kes, olles ise lausa
kurjategija, tuleb teisele inimesele moraali lugema üleastumise eest, milles ta ise on rohkem süüdi
kui teine.
Viimane lõik tänasest evangeeliumist on aga üks nendest, mis on tõesti täiesti otseselt mõistetav,
kuulake: “Ei ole head puud, mis kannaks halba vilja, ega halba puud, mis kannaks head vilja, sest
iga puud tuntakse tema viljast. Viigimarju ei nopita ju kibuvitstest ega viinamarjakobaraid ohakaist.
Heast inimesest lähtub hea, sest headus on tema südames. Kurjast inimesest lähtub kuri, sest kurjus
on tema südames ja millega süda on täidetud, sellest räägib suu.” Armas kuulaja, sellele ei ole tõesti
midagi lisada. Aamen.

