XIII TAVALINE PÜHAPÄEV A AASTAL
(Esimene lugemine 2Kn4 ,8-10.14-16a)
Lugemine teisest kuningate raamatust:
Ühel päeval läks Eliisa Suunemisse ja seal oli üks rikas naine, kes kutsus teda
end poole söömaajale. Sellest ajast, kui Eliisa sealt kandist läbi läks, astus
ta edaspidi iga kord selle naise juurde sisse einet võtma. Aga naine ütles oma
mehele: "Ma tean, et see inimene, kes meie juures käib, on püha jumalamees.
Seadkem ometi korda üks katusekamber, pangem sinna voodi, laud ja tool, ning
küünlajalg, et siis kui ta meile tuleb, võiks ta seal omaette olla." Kord kui
Eliisa jälle nende juurde tuli, küsis ta ühe teenri käest, mida ta võiks tema
emanda heaks teha. Teener vastas: "Vaata, tal ei ole poega ja tema mees on
vana". Siis käskis Eliisa, et ta oma emanda kohale kutsuks. Ja emand tuli ning
seisis uksel. Aga Eliisa ütles talle: "Vaata, järgmisel aastal, kui ma siia
tulen hoiad sina süles oma poega."
See on Jumala Sõna.
(Vastulaul Ps89 ,2-3. 16-17. 18-19 R:2)
R: Issanda heldusest ma laulan igavesti.
Issanda heldusest ma laulan igavesti,
põlvest põlve kuulutan valjul häälel sinu ustavust.
Ma tunnistan: sinu heldus kestab igavesti,
sinu ustavus püsib taevas kindlalt.
R:
Õnnis on rahvas, kes oskab hõisata,
kes kõnnib sinu palge valguses.
Sinu nime üle on nad rõõmsad igapäev,
sinu õigluse pärast nad hõiskavad.
R:
Sina oled nende ilu ja vägevus,
oma armus oled sa teinud suu,reks me jõu.
Meie kilp on Issanda päralt,
Issanda Püha ja meie Kuninga päralt.
R:
(Teine lugemine Ro6 ,3-4.8-11)
Lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, kas te ei tea, et me iganes oleme ristitud Jeesuses Kristuses, oleme
ristitud tema surmas. Ühes temaga oleme meiegi ristimise kaudu surma maetud, et
nii nagu Kristus on surnuist üles äratatud Isa kirkuse väel, nõnda võiksime
meiegi elada uut, tõelist elu. Kui me nüüd oleme ühes Kristusega surnud, siis
võime uskuda, et ka meid ootab elu ühes temaga. Sest me teame, et Kristus on
juba surnuist üles äratatud ega sure enam kunagi, ja surmal ei ole võimu tema
üle. Kui ta suri, siis suri ta patule ainsa korra, aga kui ta elab, siis elab ta
Jumalale. Nõnda arvake teiegi end patule surnud olevat, et te võiksite elada
Jumalale Jeesuses Kristuses.
See on Jumala Sõna.
(Salm enne evangeeliumi Jh 15,15b)
Halleluuja. Mina olen teid kutsunud sõpradeks
sest ma olen teile ilmutanud kõik, mis ma olen kuulnud oma Isalt. Halleluuja.
(Evangeelium Mt10 ,37-42)

Lugemine püha Matteuse evangeeliumist:
Jeesus ütles oma jüngritele: Kes armastab oma ema või isa enam kui mind, see
pole mind väärt, ja kes armastab oma poega või tütart enam kui mind, see pole
mind väärt. Ning kes ei võta oma risti ega käi minu järel, see ei ole mind
väärt. Aga kes elust kinni hoiab, see kaotab selle, kes aga oma elu kaotab minu
pärast, see jääb elama. Kes teid vastu võtab, see võtab mind vastu ja kes minu
vastu võtab, see võtab vastu tema, kes ta mind on läkitanud. Kes võtab prohveti
vastu tema prohveti nime pärast, see saab prohveti palga ja kes võtab vaga
inimese vastu sellepärast, et see inimene on vaga, saab vaga inimese palga. Aga
kes iganes annab ühele neist silmapaistmatutest juua karikatäie külma vett, tema
jüngriseisuse pärast - tõesti ma ütlen teile, see ei jää ilma oma palgast.
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad, mis on matemaatika? Matemaatika on sisuliselt virtuaalne
füüsika, sest kõik võimalused, suhted ja vahekorrad ammutab matemaatika meid
ümbritsevast maailmast. Sellepärast tekib ka tagasiside maailmaga, et puhtalt
arvude ja nende vahelisi suhteid tähistavate märkide abil on võimalik välja
arvutada, kui palju näiteks kulub telliskive soovitud suurusega maja
ehitamiseks, kui palju aega tuleb varuda ühest linnast teise jõudmiseks, kuni
kosmoselaevade orbiitide ja ilmaennustuse ülikeeruliste arvutusteni välja. Vähe
sellest, tegelikult rajanevad ka meie moraalsed otsused argumentidel, mille
bilanssi me käsitleme samuti matemaatiliselt.
Muidugi on meil reaalse elu jaoks matemaatikast kasu ainult siis, kui me valime
õiged lähteandmed - näiteks ei ürita mõõta teepikkust kilogrammides - ja valime
õige arvutuskäigu: ei hakka liitmise asemel lahutama või korrutamise asemel
jagama. Selles osas nõuab matemaatika täpsust. Vastasel korral kanname kahju, ja
kahjuks oleme meiegi vahel laisad õpilased, või mis veel hullem, lihtsalt
rumalad inimesed.
Me loeme patutunnistuse...
Jutlus
Armsad õed ja vennad, miinus miinusega annab plussi - me kõik oleme seda
kuulnud, sest algkool on meil enamasti ikka lõpetatud. Aga elus ju niimoodi ei
ole: kui näiteks meie tervisehädadele lisandub veel töökoha kaotus, siis ei lähe
meie õnnetus sellest sugugi väiksemaks, vaid päris ootuspäraselt tunneme end
vallandamise järel veel rohkem miinuses kui varem.
Mõtleme sellele veelkord: miinus miinusega annab plussi. Nagu me teame,
tähendavad tehtemärgid nagu pluss ja miinus olekut või suhet. Olekut saab aga
omistada vaid reaalsele arvule või siis võrrandis tundmatut tegurit tähistavale
sümbolile. Suhe eeldab aga vähemalt kahte elementi. Kui elemente pole, siis ei
saa ka olla ei nende olekuid ega ka suhteid nende vahel.
Kust aga tuleb see arvamus, et miinus miinusega võib siiski plussi anda? Kui
päris aus olla, siis matemaatika pole seda kunagi väitnud, ainult lohakad
matemaatikaõpetajad. Kuidas nii? Aga sellepärast, et kui matemaatilises lauses
järgnevad kaks miinust teineteisele, siis on tegemist trükiveaga; kui nad on
horisontaalselt kohakuti, siis mõistame me neid võrdusmärgina ja kui nad
ristuvad, siis plussina. Aga jätke meelde! Miinusmärgiga arvud või tundmatud
muutuvad positiivseks ainult ja ainult otseses suhtes sulgudes olevate
negatiivsete arvudega. Kas jäi meelde? ... Ma kordan: miinusmärgiga arvud või
tundmatud muutuvad positiivseks ainult otseses suhtes sulgudes olevate
negatiivsete arvudega.
Kuid mida siis ikka mõeldakse, kui räägitakse miinustest, mis kokku annavad
plussi? kuidas väljendub see reaalses elus? Näiteks kui kahel kuritegelikul
rühmitusel tekib omavaheline konflikt, siis suur osa kriminaalsest energiast

kulub konfliktile ja hulk kuritegusid süütute inimeste vastu jääb tegemata.
Muidugi on elu palju keerulisem, kurjategijate arveteõiendamine võib kahjustada
juhuslikke möödakäijaid, tapetud kurjategijate asemel tõusevad senised väikesed
tegijad suurteks jne. Kuid olukordi, kus negatiivsete tegurite liitmine avaldub
positiivse mõjuna, tuleb siin maailmas tõesti ette.
Siiski on huvitav küsida, miks ei ole vastupidi, miks ei anna pluss plussiga
samadel tingimustel miinust? Väga lihtne. Kui liita üdini positiivseid elemente,
siis ei tähenda sulud konfliktipotentsiaali, vaid neid kasutatakse lihtsalt
arvutusmenetluse hõlbustamiseks. Kui näiteks keegi lõpetab ülikooli kuldmedaliga
ja saab kohe huvitava ja hästimakstud tööpakkumise, siis nende lähteandmete
piires kaotajad puuduvad ja miinuseid ei teki. Kui aga negatiivsed mõjud siiski
ilmnevad, siis tähendab see, et nad olid olemas juba enne, nad unustati lihtsalt
arvutusse sisse lugeda ja valiti seetõttu ka vale arvutuskäik. Näiteks eeltoodud
kuldmedaliga lõpetaja juhul võiks tulla kõne alla, et keegi, kes oleks
tegelikult olnud pakutud töökohal palju kompetentsem ja oskaks kõrget töötasu
palju mõistlikumalt kasutada, jäi oma võimalustest ilma.
Armsad õed ja vennad, kui me oleme suure vaevaga oma iseloomu positiivsed ja
negatiivsed küljed kokku arvanud ja tasakaalu viinud, siis ei kõla see sugugi
hästi, kui peame tunnistama, et oleme tegelikut jõudnud nullpunkti. Samas teame,
et meie elu siin maailmas sõltub just postiivse ja negatiivse tasakaalust,
näiteks et ei oleks liiga soe ega liiga külm, et millestki ei oleks puudust ja
midagi poleks üleliia. Kuid teisest küljest pole tasakaal siiski ainus
väärtusemõõt. Keegi meist ei tahaks ju jääda näiteks taeva ja põrgu vahele
kõlkuma. Oma elule mõtet otsides ihkab inimene lõplikku lahendust, unistab
sellestki, et kaks paralleelset sirget lõikuksid lõpmatuses, ja et headus
võidaks.
Seda loodame oma südames ka meie, et tõde saaks meile avalikuks pääsemises ja
mitte hukkaminekuks. Maises elus peame oma käitumist hinnates kaaluma nii plusse
kui miinuseid - kuid see ajalik elu on üürike, Jumalariik on igavene. Kes elust
kinni hoiab, see kaotab selle, aga kes oma elu kaotab Jumala tõe pärast, see
jääb elama. Sest maine elu lõpeb surmaga, aga kes elab usus, et inimese elul on
kõrgem eesmärk, sellel on lootust elada igavesti. Aamen.

