XII TAVALINE PÜHAPÄEV A AASTAL

(Esimene lugemine Jr20 ,10-13)
Lugemine prohvet Jeremia raamatust:
Ma olen kuulnud paljude sosinat: “Hirm on haaranud kõiki, andke välja, andke ta üles!” Kõik mu
lähedased luuravad mu vääratust: võibolla laseb ta end segadusse ajada, et me saaksime ta lõksu püüda
ja talle kätte tasuda. Aga Issand on minuga nagu see, kellel on võim ja vägevus, sellepärast komistavad
mu jälitajad ega suuda midagi ära teha. Nad jäävad suurde häbisse, sest nende nõu läheb nurja, ja see
on igavene häbi, mis ei vao unustusse.
Vägede Issand, kes sa paned õige proovile, katsud läbi südame ja mõtted, lase mul näha, et sa neile
kätte tasud, sest sinu kätte ma olen usaldanud oma riiuasja. Laulge Issandale, kiitke Issandat, sest tema
päästab vaese hinge kurjategijate käest.
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps69 ,8-9.10.14. 17.33. 34-35.)
R: Oma suures helduses, Issand, võta mind kuulda.
Sinu pärast ma kannatan teotust, sinu pärast on häbipuna mu palgeil.
Ma olen võõraks jäänud oma vendadele
ja mu ema lapsed ei tunne mind ära.
Sest mure ja hool sinu koja pärast on mind ära neelanud
ja nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale.
R:
Aga mina tulen sinu juurde palvega, Issand, sinu hea meele ajal.
Oma suures helduses vasta mulle, mu Jumal, minu ustav abimees.
Issand, võta mind kuulda oma armus ja helduses,
oma suure halastuse pärast vasta mulle.
R:
Vaadake, teie, maharõhutud, ja rõõmustage:
teie süda, kes te nõuate Jumalat taga, jääb elama!

Sest Issand võtab vaeseid kuulda, ega põlga ära vangisolijaid.
Kiitku teda nii taevas kui maa, meri ja kõik, mis seal liigub.
R:

(Teine lugemine Ro5 ,12-15)
Lugemine Püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, ühe inimese kaudu on patt maailma tulnud, ning patu kaudu surm, mis on osaks saanud
kõikidele inimestele, kuna kõik on pattu teinud. Patt oli maailmas juba enne seadust, kuid ilma
seaduseta ei saa patutundmist olla. Aga surm valitses Aadamast Mooseseni ka nende üle, kes ei olnud
pattu teinud niisuguse üleastumisega nagu Aadam. Tema on aga Tuleva võrdkuju. Ometi ei ole
üleastumine samaväärne armukingitusega, sest kui ühe inimese üleastumise läbi on paljud surma
leidnud, siis seda enam on Jumala armukink rohkeks saanud paljudele ühe inimese – Jeesuse Kristuse –
armu kaudu.
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 Mt10 ,26-33)
Lugemine püha Matteuse evangeeliumist:
Jeesus ütles oma jüngritele: “Ärge kartke neid, kes teid taga kiusavad, sest miski ei ole nõnda kinni
kaetud, et see ei hakkas välja paistma, ega ole midagi nii hästi peidetut, et see ei saaks avalikuks. Mida
nüüd mina teile ütlen pimedas, sellest kõnelege päevavalges, ja mida te kuulete endale kõrva sisse
sosistatavat, seda kuulutage katustelt.
Ärge kartke neid, kes ihu võivad tappa, kuid hinge tappa ei suuda – kartke pigemini teda, kes ta võib
põrgus hukata nii teie ihu kui hinge. Kas siis kaht varblast ei müüda ühe veeringu eest? Ja ometi, ükski
neist ei kuku maha ilma teie Isa teadmata. Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud. Ärge siis kartke
– teie olete enam väärt kui palju varblasi ühtekokku.

Igaüht, kes mind võtab tunnistada inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees. Aga igaühe, kes
iganes minu ära salgab inimeste ees, teda salgan ka mida oma Isa ees, kes on taevas.”
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad, igal inimesel on hing – kuid öeldakse ka, et igal inimesel on oma hind. Igaühe
saab ära osta, ja kui see seni pole õnnestunud, siis pole lihtsalt pakutud piisavalt palju. See on päris tõsi.
On ju ka apostel Peetrus öelnud oma esimeses kirjas: “Teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda
või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta Talle kalli
verega.” (1Pt 1,18-19).
Tõesti, raha eest ostetakse ja müüakse ainult ajalikke asju, südametunnistuse eest on juba makstud
igavikuvääringus. Südametunnistust, mille eest on Jumala Poeg maksnud verehinda, ei tohi müüa
ajalike asjade eest, et meie ei salgaks ära Jeesust ja et Jeesus ei salgaks hiljem meid oma Isa ees, kes on
taevas.
Me loeme patutunnistuse...
Jutlus
Armsad õed ja vennad, vanasti suhtlesid inimesed Jumalaga ohvrite kaudu. Meie päevil tundub see
komme üsna veider. Järele mõeldes oskame küll ette kujutada, et kui inimene ohverdas Jumalale lamba
või lehma, siis suurem osa sellest põletati altaril ja tõusis suitsuna taevasse. See tähendab, inimene jättis
end oma toidust ilma, tõi Jumalale ohviks seda, mille väärtust ta ise tundis ja mida ta oleks võinud väga
hästi kasutada iseenda ja oma lähedaste jaoks. Kuid kas mõtlesid vana aja inimesed nii materialistlikult
– inimesed, kes olid palju looduslähedasemad kui meie ja elasid igapäevaselt koos koduloomadega?
Nemad uskusid ju peale heade ja kurjade vaimude ka sellesse, et nii inimestel kui loomadel on hing.
Kindlasti piinasid inimest ka neil kaugetel aegadel vaimse kuivuse ja depressiooni perioodid, mida
meiegi hästi tunneme; lisaks veel katkud ja loodusõnnetused, ajajärgud, mil tundub, et Jumal ei võta
palveid kuulda, et palved jäävad justkui kuhugi kinni ega jõua Jumalani. Siis võetigi kauges minevikus
ette meeleheitlik samm, tapeti ohvrialtaril mõni elusolend või vahel lausa inimene, et tolle hing jõuaks
teispoolsusse ja tuletaks seal Jumalale meelde, et siin maa peal on inimesi, kes palvetavad nii ööl kui
päeval, kuid kes pole oma palvetele vastust saanud.

Igaüks meist mõtleb ju ikka ka enda peale. Me kujutame ette, et küllap on Jumalal seal igavikus aina
õnnis olemine... aga mis rõõm peaks olema sellest inimesel, kelle käsi käib halvasti?
Sellest vaatenurgast sisaldab tänane evangeelium tõelise rõõmusõnumi: “Teie juuksekarvadki on ära
loetud…,” ütleb Jeesus. See tähendab, Jumal kuuleb meie palveid ja teab meist rohkem kui Google,
Facebook ja Amazon kokku, teab isegi rohkem kui CIA, FBI, GRU ja kõik muud maailma süvariigid,
kes kuulavad loata pealt telefone, paigaldavad kaameraid ja kontrollivad internetikasutust.
Armsad õed ja vennad, Jumal ei tee meile ülekohut, kui ta teab meist kõike. Tema on meid loonud ja tal
on õigus meist kõike teada, temale peame olema ustavad, sest tema käes on meie saatus nii siin
maailmas kui igavikus. Tema abile saame alati loota ka siis, kui meile endale tundub, et ta on meid
maha jätnud. Sest Jumal ei lase millelgi sündida ilmaasjata. Aamen.

