PÜHA PEREKONNA PÜHA
(Esimene lugemine Si3 ,2-6.12-14)
Lugemine Siiraki tarkuseraamatust:
Issand austab isa tema laste kaudu ja kinnitab ema õigust oma poegade üle. Kes
austab isa, teeb heaks oma patu, kes peab lugu emast, kogub endale varandust.
Kes isa austab, sellel on hea meel oma lastest; siis kui ta palvetab, võetakse
tema palve kuulda. Kes austab oma isa, selle elu on pikk, ja kes Issanda sõna
kuulab, selle ema on rahul. Mu poeg, kanna hoolt oma isa eest siis, kui ta
vanaks jääb, ja ära kurvasta teda ta eluajal. Ole temaga kannatlik, kui tema aru
jääb nõdraks, ja ära pilka teda, kui sina oled täies väes. Sest halastus isa
vastu ei unune ja loeb sulle patuohvri eest.
See on Jumala Sõna.
(Vastulaul Ps128 ,1-2. 3. 4-5. R: 1)
R: Õnnis on see, kes käib Issanda teedel.
Õnnis on inimene, kel on aukartust Issanda vastu,
kes käib Issanda teedel.
Su oma kätetöö toidab sind,
sa oled õnnis ja su käsi käib hästi.
R:
Sinu naine on nagu viljakas viinapuu,
su kodutares,
Sinu lapsed on nagu õlipuu võsud
ümber su laua.
R:
Jah, nii õnnistatakse inimest,
kel on aukartust Issanda vastu.
Issand õnnistagu sind Siionist
ja sa näed Jeruusalemma head põlve, kogu oma eluaja.
R:
(Teine lugemine Kl3 ,12-21)
Lugemine püha apostel Pauluse kirjast Koloslastele:
Vennad, rõivastuge nagu armastatud pühad ja Jumala äravalitud südamliku
kaastunde, lahkuse, leplikkuse, tasaduse ja kannatlikkusega. Taluge üksteist ja
andke üksteisele andeks, kui ühel on teisele midagi ette heita. Nii nagu Issand
on teile andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Aga üle kõige olgu armastus, sest
selles on ühtsus ja täiuslikkus. Valitsegu teie meelte üle Kristuse rahu, sest
selles te olete kutsutud nagu ühe ihu liikmed. Kristuse sõna elagu teie keskel
kõiges oma rikkuses. Manitsege ja õpetage üksteist kõige tarkusega, lauldes
psalme, hümne ja vaimulikke laule, nii nagu Vaim annab, sest teie olete Jumala
armu all. Ja kõik, mida te teete, olgu tehtud Issanda Jeesuse nimel, tänades
tema läbi Jumalat Isa. Naised, seadke end meeste tahte järgi, nagu on sünnis
Issandas. Mehed, armastage oma naisi ja ärge olge nende vastu karmid. Lapsed,
olge oma vanemaile kõiges kuulekad, sest see on Issandale meelepärane. Isad,
ärge kiusake oma lapsi taga, et nad ei kaotaks julgust.
See on Jumala Sõna.
(Salm enne evangeeliumi

Kl 3,15a.16a)

Halleluuja. Kristuse rahu olgu teie keskel,
Kristuse sõna olgu teie südames. Halleluuja.

(Evangeelium B aastal Lk2 ,22-40 lühivariant 2,22-32)
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:
Sel ajal, kui said täis Jeesuse vanemate puhastuspäevad, mis Moosese seaduses
olid ette nähtud, viisid nad oma lapse Jeruusalemma, et teda seal seada Issanda
ette. Nii nagu on kirjutatud Issanda seaduses: iga poeglaps, kes on oma ema
esmasündinu, pühitsetagu Issandale ning toodagu ohver nagu seaduses on öeldud paar turteltuvi või kaks muud noort tuvi.
Sel ajal elas Jeruusalemmas mees, kelle nimi oli Siimeon. Ta oli õiglane ja vaga
ning ootas Jeruusalemma lunastust, ning Püha Vaim oli tema üle. Temale oli Püha
Vaim ilmutanud, et ta ei näe surma enne, kui ta on näinud Issanda Salvitut. Ja
Püha Vaim juhtis ta sel päeval templisse, kui vanemad Jeesuse sinna tõid, et
täita seda, mis seaduses oli ette nähtud. Siis võttis Siimeon Jeesuse sülle,
kiitis Jumalat ja ütles: "Issand, nüüd lased Sa oma sulasel rahus minna, nii
nagu Sa oled öelnud, sest minu silmad on näinud Sinu lunastust, mille sa oled
valmistanud kõigi rahvaste nähes, valguseks, mis peab ilmuma paganaile, ja
auhiilguseks oma rahvale Iisraelile". Aga Jeesuse isa ja ema panid seda imeks,
mida temast räägiti. Ja Siimeon õnnistas neid ning ütles Maarjale, tema emale:
"Vaata, see inimene on seatud langemiseks ja tõusmiseks paljudele Iisraelis,
ning märgiks, millele hakatakse vastu, et saaksid avalikuks paljude südamete
mõtlemised. Kuid sinu endagi hingest peab mõõk läbi tungima".
Seal oli ka naisprohvet Anna, Fanueli tütar, Aaseri hõimust, kes oli väga
elatanud. Ta oli elanud pärast neitsipõlve oma mehega seitse aastat ja pärast
lesena kuni kaheksakümne neljanda eluaastani. Ta oli sageli templis ja teenis
Jumalat paastudes ja palvetades nii öösel kui päeval. Sellel tunnil tuli ka tema
nende juurde ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid
Jeruusalemma lunastust.
Ja kui nad olid täitnud kõik, mis Issanda seaduses oli ette nähtud, läksid nad
tagasi Galileamaale, oma Naatsareti linna. Ja lapsuke kasvas ja sai tugevaks ja
targaks, ning Jumala arm oli tema üle.
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad, kui perekonda sünnib laps, siis see muudab kõik senise.
Harjunud käitumismudelid ja suhted ei toimi enam, sest nad ei saa enam
segamatult jätkuda.
Midagi sarnast sünnib ka koguduses, kui sinna lisanduvad uued liikmed, kes
mõtlevad teistmoodi, kellel on teistsugused ettekujutused, lootused ja
unistused. Mingitpidi on nii lapsed kui ka uued liikmed koguduses üpris tülikad
- kuid ilma nendeta ju ka ei saa. Inimese elutöö ei piirdu ainult tema endaga,
vaid meil on vastutus ka tulevate põlvede ees, kuidas me neis nii füüsiliselt
kui vaimselt edasi elame.
Me loeme patutunnistuse....
Jutlus
Armsad õed ja vennad, täna me oleme kogunenud tähistama Püha Perekonna püha.
Perekond on väike suletud ühiskond. Ometi kehtib see suletus vaid lühikese aja
vältel. Kuni puberteedini võib lapsi tõesti nii kasvatada, et neilt nõutakse
"head lapsed" olemist ja sõnakuulmist, kuid siis peab kasvatuse eesmärk muutuma.
Kui lapsed on võimelised juba ise oma tuleviku üle tõsiselt järele mõtlema, pole
nende ülesanne enam vanemate tahtmise järgi tublid olla, vaid nad peavad
valmistuma eluga iseseisvalt hakkama saamiseks.
Jeesus, püha perepoeg, haaras juba 12-aastaselt initsiatiivi ja teadis, et tema
koht on Jumala templis. Tema ema ja kasuisa jäid teelahkmele: nad tahtsid
Jeesust veel lapsena kohelda, kuid pidid tõdema, et päris nii, nagu varem, see
enam ei sobinud. Jeesusel endal lapsi ei olnud. Ja kuigi see küsimus nii
mõnelegi fantaasiakirjanikule rahu ei anna ning sunnib Jeesuse laste üle
spekuleerima, on katoliku kirik alati õpetanud, et Jesse tüvest sirgunud võrse /

Jeesuses ka lõppes.
Ometi on Jeesuse vaimne järelkasv mitmepalgeline ja rohke. Teadlased oletavad,
et ilma vaimu arenguta oleks inimene vaid suhteliselt abitu imetaja - pole tal
ju sarvi, kihvu ega küüniseid. Me oleksime lihtsalt üks ahviliik, mille
populatsioon võiks hõlmata umbes 10 000 isendit. Kuigi tänu mõistuse arengule
oleme me saanud väga edukaks liigiks, peab inimene paraku loomalikkusega endas
ikka veel võitlema. Tema võimujanu ja omandihullus lähtuvad ikka veel
loomalikust instinktist, mille vaimne inimene võiks olla juba ületanud - aga
paraku, ei ole. Niisamuti viiks inimkonna päris ohjeldamatu kasvamine varem või
hiljem maakera ressursside ammendumisele ja inimkonna taandarengule - ning
inimene on sellest ohust ka ise teadlik.
Püha Perekond näitab meile, et kuigi laste üleskasvatamine on väga üllas
kutsumus, on ka elul ilma lihaste lasteta mõte. Lihaseid lapsi saavad ka meie
teistest liikidest kaasolevused siin planeedil, kuid ainult inimesed on kutsutud
Jeesuse jüngriteks. Sellepärast on vaimne areng inimese peamine kohus. Just
vaimne areng, milles pööratakse tähelepanu inimisiku moraalsele kvaliteedile, on
ainus viis lahendada ülerahvastumise probleemid ilma hävitavate sõdadeta, mis
panevad ohtu kogu inimkonna tuleviku.
Armsad õed ja vennad, me elame ajastul, kus nii paljudki vanad tõekspidamised on
elule jalgu jäänud. Kui muistsetel aegadel oli maailm mõõtmatult suur ja
järelkasvule eluruumi leidmiseks oli vaja lihtsalt naabruses asuv kõnnumaa
põlluks harida, siis tänapäeval on ühiskonnas konkurentsivõimelised ennekõike
haritud inimesed: oskustöölised, insenerid ja teadlased. Sellepärast on
paljulapselised pered muutunud harulduseks, sest kohusetundlikud lapsevanemad
arvestavad, kui paljudele järglastele suudavad nad anda hea hariduse, et neist
saaksid iseseisvad inimesed.
Muidugi, väikese perekonna haavatavust ei saa salata, kuid ka püha perekond ei
kujuta helget maailma ja õnnelikku idülli kodukolde ümber. Jeesus sündis
vaesuses ja pääses napilt süütalastetapmisest. Tema emale öeldi: "Sinu endagi
hingest peab mõõk läbi tungima", ja kasuisa Joosep suri varakult. Jeesus lahkus
kodust, et tuua kõiki inimesed oma isa juurde, sest armastuses inimkonna vastu
tahtis Jumal luua uue perekonna, mille liikmeteks on kõik need, kes "Jumala sõna
kuulevad ja selle järgi teevad" (Lk 8,12). Aamen.

