XIV TAVALINE PÜHAPÄEV C AASTAL

(Esimene lugemine Js 66:10.12a-14c)
Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Rõõmustage ühes Jeruusalemmaga ja hõisake kõik, kes te armastate meie linna. Olge rõõmsad ühes
temaga, teie, kes te tema pärast leinasite. Sest nii ütleb Issand: Vaata, ma juhin rahu tema juurde
nagu jõe ja rahvaste rikkuse nagu tulvava oja. Et te saaksite ammutada lohutust ja juua rõõmuga
tema rikkuse täiusest. Tema lapsi kantakse kätel ja kiigutatakse põlve peal. Ma lohutan teid otsekui
ema ja teid lohutatakse Jeruusalemmas. Kui te seda näete, siis saab teie süda rõõmsaks ja teie ihu
õitseb nagu värske rohi. Sest Issanda käsi on ühes tema sulastega.
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps 66:1-3a. 4-5. 6-7a 16.20 R:1)
R: Hõisake Jumala ees, kõik maad.
Hõisake Jumala ees, kõik maad,
mängige tema nime kirkusele,
ülistage teda austuse ja kiitusega.
Ütelge Jumalale: “Kui aukartustäratavad on sinu teod!”
R:
Kummardagu sind kogu maailm ja laulgu sulle kiitust,
laulgu kiitust sinu nimele.
Tulge ja vaadake Jumala tegusid,
aukartustäratav on tema töö inimlaste seas.
R:
Tema muutis mere kuivaks maaks,
ja me läheme jalgsi läbi vetevoogude.
Rõõmustagem tema üle,
tema valitseb igavesti oma vägevuses.
R:
Kõik, kes te kardate Issandat, tulge ja kuulake,
ma räägin teile, mida head on tema minule teinud.

Jumal olgu kiidetud, sest tema ei ole ära põlanud mu palvet
ega pööranud oma heldust minust kõrvale.
R:

(Teine lugemine Ga 6:14-18)
Lugemine püha apostel Pauluse kirjast galaatlastele:
Vennad, jäägu see minust kaugele, et ma kiitleksin muust kui meie Issanda Jeesuse Kristuse ristist,
mille läbi maailm on minule risti löödud – ja mina maailmale. Sest ümberlõikamine ei tähenda
midagi, samuti ümberlõikamatus, vaid uus loodu – see on tähtis. Ning neile kõigile, kes selle
põhimõtte järgi elavad, olgu rahu ja halastus – neile ja Jumala Iisraelile. Edaspidi ärge olge mulle
vaevaks, sest ma kannan Jeesuse vermeid oma ihus. Vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse arm
olgu teie vaimuga. Aamen.
See on Jumala Sõna.

(Salm enne evangeeliumi Jh 10:27)
Halleluuja. Minu lambad kuulevad mu häält,
mina tunnen neid ja nemad käivad minu järel. Halleluuja.

(Evangeelium Lk 10:1-12.17-20)
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:
Sel ajal valis Issand veel seitsekümmend jüngrit ja läkitas nad kahekaupa enese ees igasse linna ja
paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ja ta ütles neile: “Lõikust on palju, aga vähe töötegijaid. Paluge siis
lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Minge! Vaata, ma läkitan teid nagu
lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega pauna ega kingi ning teel ärge peatuge kedagi
tervitama.
Aga kui te tulete kuhugi majja, öelge kõigepealt: “Rahu olgu sellele kojale.” Kui seal on rahulaps,
siis hingab teie rahu tema peal, kui aga ei ole, pöördub rahu teie peale tagasi. Kuid jääge samasse
majja, sööge ja jooge mis teile pakutakse, sest töötegija on oma palka väärt. Ärge käige majast
majja! Kui te lähete ja teid kuskil linnas vastu võetakse, siis sööge, mis neil on teile pakkuda. Tehke
sealsed haiged terveks ja öelge neile: “Jumalariik on teie lähedal.”
Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid seal vastu ei võeta, siis minge välja tänavale ja öelge: “Ka
tolmu, mis teie linnast on hakanud meie jalgade külge, me raputame maha teile tunnistuseks.”

Ometi teadke, et jumalariik on teie lähedal. Ma ütlen teile: Soodomal ja Gomorral on sel päeval
parem põli kui tollel linnal.”
Ja need seitsekümmend pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid: “Issand, ka kurjad vaimud alistuvad
meile sinu nime peale!” Aga tema ütles neile: “Ma nägin saatanat nagu välku taevast maha langevat.
Vaata, ma olen teile andnud meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe
peal, ja miski ei tee teile iial kahju. Ometi ärge rõõmustage selle pärast, et vaimud teile alistuvad,
vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud.”
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad, üks vanimaid ja põnevamaid probleeme matemaatikas on juba kaugest
antiikajast peale nn ringi kvadratuur, see tähendab võimalus konstrueerida ringiga võrdse pindalaga
ruut, kasutades selleks ainult sirklit ja joonlauda. Nagu tunnistab nn Rhindi papüürus, mis on leitud
Egiptusest, tegeleti ringi kvadratuuri probleemiga juba 17. sajandil enne Kristust. Kuid alles 1882.
aastal suutis saksa matemaatik Ferdinand von Lindemann tõestada, et probleemi täpne lahendus on
võimatu, sest ringi ümbermõõdu konstant pii on transtsendentne. See tähendab, et kui pii väärtus on
ümardatult 3,14, siis tegelikult moodustub arvudest pärast koma lõputu jada, mistõttu ei olegi
võrdse pindalaga ruutu võimalik konstrueerida.
Kurb! Mis teha, et siin maailmas on ülesandeid, mille täpne lahendus on inimesele võimatu. Aga kui
päris aus olla, siis enamasti piisab ligikaudsest tulemusest täiesti, sest ka inimisik on oma olemuselt
kõike muud kui konstantne. Nii peame leppima sellega, kes oleme meie ja missugune on see
maailm, et pälvida oma kannatlikkuse tasuks midagi ülevamat.
Me loeme patutunnistuse…
Jutlus
Armsad õed ja vennad, tänase evangeeliumi probleemid saavad meile selgemaks, kui me küsime:
mis juhtub siis, kui lambad lähevad huntide sekka päriselt – looduses ja otseses tähenduses. Ega ei
juhtu muud, kui et hundid saavad söönuks ja hakkavad jõudsamini paljunema. Umbes samaväärse
vastuse saame ka teisele küsimusele: milleks peaks keegi astuma madude ja skorpionide peale ja
tundma sellest veel rõõmugi? Kindlasti tuleks püüda hoida neid elukaid inimeste elukohtadest
kaugemal, kuid looduses on nii madudel kui skorpionidel oma koht ja ülesanne, nende peal
tallumine ja nende hävitamine ei tohiks kindasti olla meie eesmärk. Ning üleüldse, miks peaksid
vagurate lammastena huntide sekka siirduvad apostlid muutuma äkki vägivaldseks madude ja
skorpionide vastu?

Matemaatilise loogikaga neile küsimustele lähenedes me lahendust ei leia – vastuolud jäävad
püsima. Mis aga tegelikult juhtus? Kuidas mõistsid neid Jeesuse sõnu tema jüngrid? Nii
evangeeliumi enda kirjeldusest kui ka kiriku ajaloost teame, et nad siirdusid kuulutama Kristuse
õpetust mitte vaimse vägivallaga, vaid sõbralikkuse ja armastusega; nad ei soovinud allutada oma
kuulajaid hirmuvalitsuse alla, vaid ärgitasid nende vaimu mõistma iseennast, maailma ja selle
Loojat armastuse ja vennalikkuse vaimus. Tuleb välja, et jüngrid said Jeesuse mõistukõnest õigesti
aru ega keskendunud üldse seigale, et see oli vastuolus looduses toimuvaga.
Samuti ei tekitanud võrdpilt madude ja skorpionide peal tallamisest neile raskusi. Nad ajasid välja
kurje vaime, mis tähendab ennekõike, et nad suutsid aidata oma kuulajatel, esiteks, ületada
loomuomane laiskus õppida midagi uut, ning teiseks, saada üle soovimatusest iseendale tunnistada,
et nad olid senini olnud paljudest asjadest teadmatuses või saanud Jumala ilmutusest valesti aru. Nii
võisid Jeesuse õpilased kuulutusreisilt tagasi pöördudes rääkida oma edusammudest.
Armsad õed ja vennad, miks jääb inimene haigeks, kui ta joob ainult destilleeritud vett? Aga
sellepärast, et see vesi on liiga puhas, selles puuduvad mineraalid, ja nii juhtubki, et mineraalidega
rikastamise asemel hakkab see vesi neid hoopis organismist välja viima. Tulemuseks on südametöö
probleemid, luuhõrenemine, verevaesus, või veel midagi hullemat.
Samamoodi võib juhtuda, et piiblist absoluutselt puhta sõnumi otsimine paneb pigem Jumalas
kahtlema kui kinnitab meie usku. Kui me Jumala absoluutse tõe kõrval unustame eksliku inimese,
meid endid, kes me Jumala sõnast igaüks omamoodi aru saame, siis on meil raske leida Jumalat ja
oma kohta siin maailmas. Aamen.

