IV TAVALINE PÜHAPÄEV A AASTAL
(Esimene lugemine Sf2 ,2,3. Sf3 ,12-13)
Lugemine prohvet Sefanja raamatust:
Otsige Issandat, kõik teie, kes te olete alandlikud maa peal ja kes te elate
tema seaduse järgi. Otsige tema õiglust, otsige alandlikkust - võibolla te
leiate siis varju Issanda viha päeval. Ma jätan sulle alles alandliku ja vaese
rahva, kes otsib pelgupaika Issanda nimes - need, kes Iisraelist on järele
jäänud, kes ei tee ülekohut ega räägi valet, kelle suus ei ole kavalat keelt.
Tõesti, nad hoiavad oma karja ja elavad rahus, ning keegi ei ahista neid.
See on Jumala Sõna.
(Vastulaul Ps146 ,7. 8-9b. 9c-10)
R: Õndsad on need, kes on vaesed Jumala ees.
Issand on see, kes mõistab õiglast kohut
nende üle, kellele tehakse liiga.
Kes annab näljasele leiba
ja päästab lahti kinniseotud.
R:
Kes avab pimedate silmad
ja tõstab sirgeks need, kes on küüru vajunud.
Kes kaitseb pagulasi,
aitab vaeslapsi ja lesknaisi.
R:
Issand armastab õigeid,
kuid õela ta juhib eksiteed.
Issand on kuningas igavesti,
Sinu Jumal, Siion, valitseb põlvest põlve.
R:
(Teine lugemine 1Ko1 ,26-31
Lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, vaadake ometi iseendid, kes te olete saanud Jumala kutse: teie seas on
vähe tarku maailma mõõdupuu järgi, vähesed teie seast on siitilma vägevad,
vähesed kõrgest soost. Kuid Jumal on rumalad ära valinud selleks, et targad
häbisse saata, ja need, kes nõdrad on maailma meelest, selleks, et teha häbi
siitilma vägevatele. Samuti on Jumal ära valinud need, kes on alamast soost,
põlatud, ja keda pole ollagi, et teha tühjaks nende nõu, kes midagi on selleks, et keegi ei võiks uhkustada Jumala ees. Aga teie olete Jumala tahtel
saanud tarkuse ja õigluse, pühitsuse ja lunastuse Jeesuses Kristuses, et läheks
täide mis kirjas seisab: "Kes tahab uhkustada, olgu uhke Issanda üle".
See on Jumala Sõna.
(Salm enne evangeeliumi Jh 6,63b.68c)
Halleluuja. Issand, sinu sõnad on Vaim ja elu,
Sinul on igavese elu sõnad. Halleluuja.
(Evangeelium Mt5 ,1-12a)
Lugemine püha Matteuse evangeeliumist:
Rahvahulki nähes läks Jeesus üles mäele. Ja kui ta oli istunud, tulid tema
jüngrid tema juurde. Siis avas ta oma suu ja hakkas neid õpetama: Õndsad on
need, kes on vaesed Jumala ees, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on

leinajad, sest nemad leiavad lohutust. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad
maa. Õndsad on need, kelle nälg ja janu on õiguse järele, sest nendel saab olema
küllalt. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad
südamelt, sest nemad saavad Jumalat näha. Õndsad on rahunõudjad, sest neid
hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda taga kiusatakse õigluse pärast,
sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast
laimavad ja taga kiusavad ning räägivad teist valetades kõiksugust kurja. Olge
rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Niisamuti on taga kiusatud
prohveteid enne teid.
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad, kord elas üks väike poiss, kelle arvates olid laupäevad
kõige ilusamad päevad nädalas: hommikul ei pidanud kooli minema, ja ka terve
pühapäev oli veel ees. Igal laupäeval ärkas poiss õnnelikuna köögist tulvava
pannkoogilõhna peale, ja kõik oleks olnud lausa täiuslik, kui ainult... Kui
ainult pärast rõõmsat hommikusööki kogu pere seltsis poleks ema kehastunud
"koristuskuradikeseks" (sks. idioom "Putzteufel") ja tormanud kogu ülejäänud
ennelõuna korteris ringi, tolmulapp käes. Tolm - see oli vaenlane number üks,
millega võitlemise nimel - tundus poisile - sai muidu nii ilus päev rikutud...
Alles paarkümmend aastat hiljem, kui poiss juba üksi elas ja iseenda järelt
koristamisega toime pidi tulema, hakkas ta oma ema ja neid laupäevi paremini
mõistma.
Jah, kui vaid ei oleks seda va tolmu, siis oleks elu palju lihtsam. Tolm on
tõesti tülikas ja võiks olemata olla... Paraku sellist juttu ärge parem oma
loodusõpetuse- või füüsikaõpetajale rääkige. Ta seletab teile otsekohe, et kui
poleks tolmu, ei sajaks maa peal ei vihma ega lund, sest iga vihmapiisk või
lumehelves vajab oma sünniks mikroskoopilist kübemekest, mille ümber võiksid vee
molekulid koguneda - niisama üksteise külge kleepuda nad ei saa. Sademed
sünnivad siis, kui atmosfääri sattunud tolmuterade ümber konditsioneeruv veeaur
muutub nii raskeks, et sajab taas alla. Kui poleks tolmu, siis aurustuks vesi
lihtsalt maailmaruumi ja kogu meie planeet oleks juba ammu elutu kõrb.
Sellepärast, armsad õed ja vennad, tasub ikka vahel selle üle mõelda, et me
mõnest väikesest halvast asjast lahti saada püüdes ei hävitaks sellega koos ära
ka kõike head.
Me loeme patutunnistuse...
Jutlus
Armsad õed ja vennad, kui me seame Jeesuse õndsakskiitmised vastamisi meile
tuntud elureaalsusega, siis peaksid nad kõlama hoopis teisiti.
Õndsad on rikkad, sest neil on palju võimalusi, ja neil on rikkaid sõpru, kelle
abiga on neil hõlpus veel rikkamaks saada ja poliitilist võimu omandada.
Õndsad on need, kellel puudub kaastunne, sest nemad ei lase end selle maailma
kurbusest heidutada.
Õndsad on lärmakad, sest neid pannakse tähele, neist kirjutatakse meedias ja
nende arvamus jõuab kõikjale.
Õndsad on need, kes ei lase endale liiga teha, kes õigust mitte ainult otsivad,
vaid kes suudavad selle enda jaoks ka läbi suruda.
Õndsad on halastamatud, sest nende ähvadusi võetakse tõsiselt.
Õndsad on sõjakad, sest neile ei julge keegi kallale tungida.
Öndsad on need, kes ei mõtle liiga palju oma südamepuhtusele, vaid julgevad
petturit petta ja agressorile ka jõuga vastu astuda.
Õndsad on need, kes ei lase end karistamatult taga kiusata ja laimata.
Kas ma ütlesin midagi valesti? Kas pole siis nii, et rikkad võivad soovi korral
oma rikkusega ka palju head teha? Et kaastunne teeb sageli pimedaks pettusi läbi

nägema? Et kui ollakse liiga tagasihoidlik, siis jäetaksegi maailm lärmakatele
tühikargajatele? Kas suuremeelsus valede inimeste vastu ei kasvata pigem
kurjust? Kas kaitsevalmidus, tugevus ja otsustavus on siis tõesti üksnes
puudused? Kas kallaletungile tohib reageerida ainult allaandmisega, ülbetele
jalamatiks muutumisega?
Oi, kas ma olen nüüd täiesti eksiõpetusse kaldunud? Kas sellest plindrist
õnnestub veel kuidagi välja tulla? Kuidas jääb siis nende õndsakskiitmistega,
mida me evangeeliumist leiame? Lahendus on väga lihtne. Jeesus ei tulnud ju siia
maailma õpetama meile seda, mida me niigi hästi oskame, vaid seda, mida me ei
oska. Seda peamegi vähehaaval veel juurde õppima.
Selleks, et vihma sajaks, on vaja nii tolmu kui vett. Jumala tarkus võib näida
esmapilgul tülikas nagu tolm, kuid inimlik tarkus üksinda lendab laiali ja viib
maailma hukule. Aamen.

