
XXIII TAVALINE PÜHAPÄEV B AASTAL

 

 

(Esimene lugemine Js 35:4-7a)

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:

 

Ütelge neile, kel süda on hirmu täis: “Olge julged, ärge kartke, vaata, siin on teie Jumal. Tema 

kättemaks jõuab – teie Jumala karistus. Tema ise tuleb ja päästab teid. Siis avanevad pimedate 

silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab lonkaja otsekui hirv ja kidakeelse keel hõiskab. 

Sest veed hakkavad purskama kõrbes ja mägijõed kõnnumaal. Kuumavirvenduses lõõskav liiv saab 

järveks ja põuane maa veeallikaiks.”

See on Jumala Sõna.

 

 

(Vastulaul Ps 146:6-7. 8-9b. 9c-10)

R: Kiida, minu hing, Issandat.

 

Kes on loonud taeva ja maa, mere ja kõik, kes seal elavad.

Tema hoiab tõde igavesti.

Kes mõistab õiglast kohut neile, 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 Jk 2:1-5)

Lugemine püha apostel Jaakobuse kirjast:



 

Mu vennad, pidage au sees usku meie Issandasse Jeesusesse Kristusesse, kirkuse Issandasse, ja ärge

vaadake inimese isiku peale. Sest kui teie kogunemisele tuleb mees, kuldsõrmus sõrmes ja uhkeis 

rõivais, ning samas tuleb ka vaene määrdunud rõivais, aga teie vaatate uhke rõiva kandjale ja ütlete 

temale: “Istu siia aukohale”, aga vaesele mehele ütlete: “Seisa seal” või “istu siia mu jalajäri ette”, 

kas te siis ei ole teinud vahet inimeste vahel ja mõistnud kohut eelarvamuste järgi. Kuulake, mu 

armsad vennad, kas Jumal pole siis valinud selle maailma vaeseid saama usus rikkaiks ja 

kuningriigi pärijaiks, mille ta on tõotanud neile, kes teda armastavad?

See on Jumala Sõna.

 

 

(Salm enne evangeeliumi Mt 4:23b)

 

Halleluuja. Jeesus kuulutas evangeeliumi jumalariigist

ja tegi inimesi terveks kõikidest haigustest. Halleluuja.

 

 

(Evangeelium Mk 7:31-37)

Lugemine püha Markuse evangeeliumist:

 

Sel ajal lahkus Jeesus Tüürose aladelt ja tuli Siioni kaudu Galilea järve äärde, Kümnelinnamaa 

keskele. Ja tema juurde toodi kurttumm ja paluti, et ta teda puudutaks. Ja ta viis kurttumma 

rahvahulgast eemale, pani oma sõrmed tema kõrvadesse, võttis ja puudutas oma süljega tema keelt, 

vaatas üles taevasse, ohkas ja ütles talle: “Effataa!”, see on “Mine lahti!”. Ja kurttumma kõrvad 

läksid lahti ja tema keeleköidik pääses valla ning ta rääkis selgesti.

Aga Jeesus keelas neil sellest kellelegi rääkimast, kuid mida enam ta keelas, seda enam nad sellest 

kuulutasid. Ja inimesed olid hämmastunud ning ütlesid: “Kõik on ta hästi teinud: kurdid paneb ta 

kuulma ja tummad rääkima.”

See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad, kord jäi ühel mehel tema kell seisma. Kell oli küll üles keeratud, kuid ei 

käinud sellele vaatamata. Nii vaagis mees kella käes, kui see äkki sõrmede vahelt libises ja maha 

kukkus. Kui ta kella üles tõstis, märkas ta üllatunult, et põrutuse peale oli see jälle käima hakanud. 

Heureka, hüüdis mees ja konstrueeris seepeale konveieri, mis samal, mahakukutamise meetodil 

suudab parandada 1000 kella minutis. Mis te arvate, kas ta sai oma leiutisega rikkaks? Vaevalt, sest 



kindlasti on reeglitel küll ka erandeid, aga kui hakkame erandist reegleid tuletama, siis lõpeb see 

alati halvasti – tõenäoliselt lausa eranditult halvasti.

Me loeme patutunnistuse…

Jutlus

Armsad õed ja vennad. Jeesus oli Jumala Poeg. Ta käsutas tuult ja tuul vaibus, ta suutis inimesi 

terveks teha ka ilma neid puudutamata. Kuid tänases evangeeliumis näib Jeesus käituvat justkui 

psühhoterapeudist hüpnotiseerija, kes vabastab kindlate protseduuride kaudu kurttumma 

kõrvakuulmise ja kõnevõime justkui mingist psüühilisest takistusest. Ka tänapäeva 

meditsiinipraktikast on ju teada juhtumid, kui inimene raske läbielamuse mõjul tummaks jääb, 

nägemise või kuulmise kaotab või saab osalise halvatuse. Seega võiks Jeesuse seekordse 

ravimenetluse kirjeldust jälgides oletada, et antud vaegkuulja puhul polnud tegemist kaasasündinud 

puudega – pigem piisas tema olukorras kõnevõime ja kõrvakuulmise tagasiandmiseks 

psühhoteraapilistest võtetest, imet poleks selleks olnud vajagi. Kuid samas oleksid niisugused 

menetlused mõjunud tõelistele, kaasasündinud või koelise kahjustusega kurttummadele samapalju 

kui mahaviskamine purunenud või puuduliku mehhanismiga kellale.

Nagu võib mõista ka Uue Testamendi lehekülgedelt, polnud arstiamet neil aegadel eriti heas 

kuulsuses. Evangeelium mainib naist, kes oli kogu oma vara arstide peale ära kulutanud, ilma et 

oleks neilt saanud mingit abi. Alles Jeesuse rõivaste puudutamisest sündinud ime andis talle tervise 

tagasi. (Mk 5:25-34) Siiski käitus Jeesus vahel ka justkui rõhutatult arstina, ta kasutas ilmselt omas 

ajas tuntud ravivõtteid: pani haigele käed peale (Lk 4:40), tegi süljest muda ja puudutas sellega 

pimeda silmi (Jh 9:6) jms.

Nii peab küsima, kas ei viidanud Jeesus sellega tulevikule – et kord tuleb aeg, kui nõidadest, 

posijatest ja Peeltsebuli Peeltsebuliga väljaajajatest saavad spetsialistid, kes suudavad suuremat osa 

inimesi aidata läbiproovitud mõjuga ravimite, protseduuride ja operatsioonide abil. Kas tahtis 

Jeesus pigem öelda, et ime ei pruugi alati olla ime – inimest saab terveks teha ka ilma 

üleloomulikke jõude kaasamata, tuleb ainult avastada loodusest kättesaadavad ravimid, õppida 

tundma inimorganismi iseärasusi ja leiutada haigustele vastavad ravivõtted. Igal juhul oleme meie 

tänapäeval selle arengu tunnistajateks.

Armsad õed ja vennad, imet nimetatakse imeks just sellepärast, et see sünnib haruharva, 

seletamatutel põhjustel ja enamasti ärateenimatult. Evangeeliumi tunnistuste põhjal võib aga 

ülepakkumata väita, et Jeesuse puhul sai imedest seaduspärasus – vähe sellest, võib öelda, et oma 

jüngrid hellitas ta päris ära. Ta andis neilegi väe imesid teha, nii et ka nemad tundsid end juba siin 

maailmas pooleldi taevaelanikena. 



Meil seevastu võivad küll olla nii mõnedki vaimuanded, kuid tõelised imed sünnivad meie elus 

haruharva kasvõi juba sellepärast, et me neid nii ilmtingimata ja sagedamini ei vajagi. Kõigi imede 

kõrval peame aga olema Jumalale tänulikud ka kõige selle tarkuse eest, mis ta on lubanud 

inimkonnal tallele panna, et tänapäeval saadakse hakkama paljude varem ravimatuks peetud 

haigustega. Aamen.


