XXI TAVALINE PÜHAPÄEV B AASTAL
(Esimene lugemine Jo24 ,1-2a.15-17.18b)
Lugemine Joosua raamatust:
Neil päevil kogus Joosua kõik Iisraeli suguharud Sekemisse ja kutsus Iisraeli
vanemad, peamehed, kohtumõistjad ja ülevaatajad, ning nad astusid Jumala ette.
Ja Joosua ütles kogu rahvale: "Kui te panete halvaks teenida Issandat, siis
otsustage täna, keda te tahate teenida: kas neid jumalaid, keda teie vanemad
teenisid teisel pool jõge, või emorlaste jumalaid, kelle maal te elate. Aga mina
ja mu pere - meie teenime Issandat." Ja rahvas vastas ning ütles: "Jäägu see
meist kaugele, et me jätame maha Issanda ja teenime teisi jumalaid. Sest tema on
see, kes tõi meid ja meie vanemad välja Egiptusemaalt, orjusekojast, ning kes on
meie silme all teinud palju imetegusid. Tema on meid kaitsnud kogu meie
teekonnal, kõigi rahvaste seas, kelle keskelt me läbi läksime. Sellepärast
teenime ka meie Issandat, sest tema on meie Jumal."
See on Jumala Sõna.
Vastulaul (Ps34 ,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23 R:9a)
R: Vaadake ja nähke, kui hea on Issand.
Ma tänan Issandat igal ajal,
alati on tema kiitus mu suul.
Issandast kiitleb mu hing,
vaesed kuulevad ja rõõmustavad.
R:
Issanda silmad on õigete peal
ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole.
Issanda pale on kurjategijate vastu,
et hävitada maa pealt nende mälestus.
R:
Õiged hüüavad ja Issand võtab neid kuulda,
ja tõmbab nad välja nende kitsikusest.
Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt
ja päästab need, kelle vaim on rõhutud.
R:
Õiget tabab palju õnnetusi,
kuid Issand tõmbab ta kõigist neist välja.
Issand hoiab tema luid-konte,
ega lase ühelgi neist murduda.
R:
Kurjus aga toob ülekohtusele surma
ja need, kes vihkavad õiget, saavad karistada.
Issand lunastab oma sulaste hinged,
need, kes tema juures pelgupaika otsivad, ei näe karistust.
R:
(Teine lugemine Ef5 ,21-32)
Lugemine püha apostel Pauluse kirjast efeslastele:
Vennad, alluge üksteisele ühisest aukartusest Kristuse ees. Naised, olge
allaheitlikud oma meestele nii nagu Issandale. Sest mees on naise pea, nõnda kui
Kristus on kiriku pea. Tema on kiriku lunastanud, sest see on tema ihu. Ja nii,
nagu kirik allub Kristusele, nii olgu ka naised kõiges oma meestele. Mehed,
armastage oma naisi, nii nagu Kristus on armastanud kirikut. Tema on kiriku eest

andnud ära iseenda, et teda vee ja sõna läbi puhtaks ja pühaks teha. Sest nõnda
tahtis Kristus kirikut enda ette seada, et tal poleks mingit plekki, kortsu või
mingit muud viga, et ta oleks püha ja laitmatu. Sellepärast peavad mehed
armastama oma naisi nagu iseenda ihu. Kes oma naist armastab, armastab
iseennast, sest keegi pole kunagi vihanud omaenese ihu, vaid igaüks toidab ja
hoiab seda nagu Issand kirikut. Meie oleme Issanda ihu liikmed, sellepärast
jätab mees oma ema ja isa ning hoiab oma naise poole, ja need kaks saavad üheks
ihuks. See on suur saladus, sest ma räägin Kristusest ja kirikust.
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 Jh6 ,54.60-69)
Lugemine püha Johannese evangeeliumist:
Sel ajal ütles Jeesus Kapernauma sünagoogis: "Kes sööb minu ihu ja joob minu
verd, sellel on igavene elu, ja mina äratan ta üles viimsel päeval." Paljud
Jeesuse jüngrid, kes olid teda kuulanud, ütlesid: "See jutt on julm, kes võiks
seda kuulata?" Jeesus aga teadis, et tema jüngrid seeüle nurisesid, ja ta ütles
neile: "Kas see pahandab teid? Mida aga võite öelda siis, kui te näete Inimese
Poega üles minevat sinna, kus ta enne oli? Vaim teeb elavaks, ihust ei ole kasu
millekski; sõnad, mis mina teile olen rääkinud, on Vaim ja elu. Aga teie seas on
mõned, kes ei usu." Sest Jeesus teadis algusest peale kes need olid, kes ei
uskunud, ja kes tema ära annab. Ja ta ütles: "Sellepärast olen mina teile
öelnud, et keegi ei või tulla minu juurde, kui minu Isa pole seda temale
andnud". Sellest ajast peale läksid paljud tema jüngrid ära ega käinud enam koos
temaga. Jeesus küsis aga kaheteistkümnelt: "Kas ka teie tahate ära minna?"
Siimon Peetrus vastas talle: "Issand, kelle juurde me läheme? Sinul on igavese
elu sõnad, ning me oleme uskunud ja tundnud, et sina oled Jumala Püha".
See on Issanda Sõna.
Jutlus
Armsad õed ja vennad, suur osa õpetlikest näidetest sünnib ikka elust enesest,
olukordadest, mis pole teadlikult tekitatud, aga mille kurioossus ületab isegi
mehhiko seebiseriaali loojate fantaasia piirid. Ma jutustan oma eesti lugejatele
täna loo, mis pärineb ühest lõputust lugude allikast ehk vene sõjaväest.
Kui ma nõukogude okupatsiooniarmees tolleaegses Moldaavias oma sundaega
teenisin, selgus ühel päeval, et meie väeosa välikasarmus seisvas umbes
viiekümneliitrises joogiveepaagis oli vesi haisema läinud. Kaevuvesi, millega
paaki täideti, oli väga halva kvaliteediga, ja nii polnud paagi enneaegne rivist
välja minek sugugi imekspandav, kuid määruste järgi pidi joogivesi kasarmus
kindlasti olemas olema. Käepäraste vahenditega ei olnud riknenud paaki võimalik
puhastada, uut polnud ette nähtud, kuid sanitaarkontroll oleks roiskunud või
puuduva joogivee eest võinud komandöri karistada, halvemal juhul väeosa
võitlusvõime kahjustamise eest lausa kuni auastme alandamiseni välja.
Kui nüüd komandörile olukorrast ette kanti, ütles ta saalomonliku tarkusega: "Ah
nii, paak haiseb riknenud vee järele - noh pange siis nii tublisti kloori sisse,
et haiseks kloori järele." "Aga seltsimees komandör," küsisid imestunud sõdurid,
"ega siis kloor ju vett joogikõlbulikuks tee?" "Muidugi mitte," vastas komandör,
"aga siis ei haise veepaak vähemalt millegi keelatu järele, mille eest ma
võiksin pähe saada"...
Kindlasti oled sinagi, armas kuulaja, kuulnud arvamusavaldusi, et kõik pahed
tuleks lihtsalt ära keelata. Rääkijad näivad uskuvat, et sel moel on võimalik
probleemidele lahendust leida. Nii näevad paljud moralistid oma püha kohust

võitluses alkoholismi, abielurikkumise, prostitutsiooni või muude sarnaste
pahede ühemõttelise ärakeelamise eest. Kuid kas pole see siiski sümptomi
ravimine haiguse asemel - asendamist ootavasse veepaaki kloori puistamine, et
jumala pärast ainult millegi keelatu järele ei haiseks? Sest nii nagu tugevasti
klooritatud vesi ei ole joogikõlbulik, nii on ka pinnapealselt lahendatud
probleem tegelikult lahendamata probleem.
Vabas ühiskonnas määrab nõudmine pakkumise, ja kapital leiab alati tee, kuidas
seaduse kirjatähest kavalalt mööda hiilida: pakkuda ühes riigis keelatud teenust
teises riigis näiteks turismireisi sildi all vms. Meenutagem kasvõi, et
organiseeritud kuritegevus Ameerika Ühendriikides võrgustus ja laienes
plahvatuslikult just nn "kuiva seaduse" ehk alkoholi täieliku ärakeelamise
tulemusena. Ainus võimalus keelumeetodil seda tüüpi pahed alla suruda oleks
totaalne diktatuur, ettevõtlusvabaduse keelamine ja sunnismaisus, mis aga
muudaks kogu riigi veel sügavamalt paheliseks.
Eksklike ja kiusatustest räsitud inimeste maailmas saab kuritegevust ainult vaos
hoida, ükski keeld ega abinõu ei suuda seda päriselt ära kaotada. Paraku
käsitlevad kõige ägedamad moralistid pahede probleemi sageli üsna ühekülgselt,
ja seda kahjuks kohati ka kiriklikes ringkondades. Näiteks soovimatutest
rasedustest rääkides tundub, et keskendutakse ainult vanemate õigusele
piiramatult lapsi sigitada ja sünnitada, kuid ei käsitleta vähemalt sama
põhjalikkusega laste õigust vanemate armastusele, hoolitsusele, kasvatusele,
haridusele ja individuaalsele tähelepanule, nii et neist kasvaksid inimesed, kes
lahendavad probleeme, mitte need, kes on ise probleemiks.
Olukord, kus hundid on söönud ja lambad terved, pole siin maailmas kahjuks
võimalik. Probleemide lahendamiseks tuleb neist ausalt rääkida, nii et kõik
valikud oleksid meil silme ees. Siis leiame ehk kunagi kombinatsiooni, mis
võimalikult vähem lambaid huntidele ohverdab.
Hoiaks vaid Jumal meid silmakirjalike, pinnapealsete ja seega ainult näiliste
lahenduste eest. Avagu tema meie silmad nägema inimeseks olemise müsteeriumi
sügavust, et me kord tema ette jõudes kuuleksime, et oleme oma maise prooviaja
edukalt läbinud.

