Nelipühi Esmaspäev

(Esimene lugemine Ap 19.1b-6a)
Lugemine Apostlite Tegude raamatust:
Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli alla Efesosse. Ta leidis seal eest mõned jüngrid ja küsis nendelt:
"Kas te võtsite vastu Püha Vaimu, kui te saite usklikuks?" Nemad aga vastasid: "Meie ei ole Pühast
Vaimust kuulnudki." Ja tema ütles: "Kuidas te siis olete ristitud?" Nemad vastasid: "Johannese
ristimisega." Aga Paulus ütles: "Johannes ristis meeleparanduseks ja ütles rahvale, et nad usuksid
temasse, kes ta tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse." Seda kuuldes lasksid nad endid ristida
Issanda Jeesuse nimesse. Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli Püha Vaim nende üle.
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps145 , 2-3. 8-9. 17-18 R:18)
R: Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad.
Ma tänan sind igal päeval,
kiidan sinu nime ikka ja igavesti.
Issand on suur ja kõrgekskiidetav,
uurimatu on tema suurus.
R:
Issand on armuline ja halastaja,
kannatlik ja suur oma helduse poolest.
Issand on hea kõigile
ja tema halastus on üle kõigi ta tegude.
R:
Issand on õige kõigil oma teedel
ja helde kõigis oma tegudes.
Issand on ligi neile, kes teda appi hüüavad,
kõigile, kes teda tõemeeles appi hüüavad.
R:

(Teine lugemine Ro8 ,14-17)
Lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad: kõik, keda Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed, sest te pole saanud vaimu, mis teid orjaks

teeb, nii et te peaksite kartma, vaid te olete saanud Vaimu, mis teeb teid Jumala lasteks ja kelles me
hüüame: Abba, Isa! Seesama Vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja kui
lapsed, siis ka ka pärijad - Jumala pärijad ja Kristuse kaaspärijad, et kui me ühes temaga kannatame,
siis austatakse meid ühes temaga.
See on Jumala Sõna.

Salm enne evangeeliumi
Halleluuja. Tule, Püha Vaim, täida oma ustavate südamed
ja süüta neist oma armastuse tuli. Halleluuja.

(Evangeelium Lk 10,21-24)
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:
Selsamal tunnil juubeldas Jeesus Pühas Vaimus ja ütles: "Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et
sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see
sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa üle andnud mulle ja keegi ei tunne, kes on Poeg, kui
vaid Isa, ja kes on Isa, kui vaid Poeg, ja kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada." Ja omavahel olles
ütles Jeesus jüngrite poole pöördudes: "Õndsad on silmad, mis näevad seda, mida teie näete, sest ma
ütlen teile, palju prohveteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete, ega ole näinud, ja kuulda,
mida teie kuulete, ega ole kuulnud."
See on Issanda Sõna

Jutlus
Armsad õed ja vennad, me kõik teame paabeli torni lugu, kuidas inimesed üritasid ehitada torni, mis
ulatuks taevani välja. Tegelikult pole selle loo näol tegemist ajalookroonika, vaid "ürgmüüdiga", mis
üritab seletada, kuidas ja miks läks asi selleni, et inimesed kõnelevad erinevates keeltes. Toredaks
seigaks selles loos on kirjeldus, kuidas Jumal tuli ise seda torni kaema ja ühele Jumalale üpris
ebatüüpiliselt "segadust looma". Siiski, see segadus polnud inimesele hukatuseks, vaid selleski nähti
osa inimese lunastusloost.
Omajagu on keelte segamise müüdis muidugi ka kättemaksu. VI sajandil e.Kr. vallutas paabeli
kuningas Jeruusalemma, hävitas juutide pühamu ja küüditas nad Paabelisse. Kuigi ka juudid unistasid
tegelikult samamoodi maailma valitsemisest, jäädvustasid nad paabellased oma pühasse kirjandusse
segadusetekitajatena, kes juba algusest peale olid selle maailma hädades süüdi. Paraku pidid
mõlemad rahvad läbi ajaloo palju kannatama, ja neil kannatustel pole tänagi otsa näha.
Esimesed kristlased nägid Nelipühi sündmuses Jumala vastust paabeli keeltesegamisele, sest nüüd
toimus vastupidine - oma keelemurdes kõnelenud apostlite sõnum jõudis kõikide kuulajate kõrvu
nende eneste emakeeles.

See oli märgiks, et Jumal oli teinud uue lepingu, nüüd juba kogu inimkonnaga. Vana leping
Aabrahamiga, et tema järglastest saab Jumala rahvas, oli suunatud Messia tulemisele, kes sai
lunastajaks kõigile rahvastele. Uus Leping tema veres tegi selgeks, et kristlaste ülesanne ei ole
vägivaldne maailmavallutamine, vaid ühise keele leidmine üle erinevate kultuuride vahel, et seista
kõigi hea tahtega inimeste ühiste huvide eest..
Armsad õed ja vennad, inimene erineb loomast ennekõike selle poolest, et ta oskab küsida, miks ta
elab ja mis tuleb pärast surma. Juba see tõsiasi kinnitab, et inimesel pole mitte ainult hing vaid ka
vaim. Sellepärast saame uskuda, et Jumal on andnud meile ka oma Vaimu, tunnistanud meid enda
sarnaste olenditena, kes suudavad ohjeldada oma instinkte ja saavad aru, et ellujäämine ei seisne
üksnes nõrgemate äravõitmises ja allasurumises. Inimesele ei ole loomupärane rahulduda ainult
ajaliku elu eesmärkidega, vaid ta on arenenud otsima tagasiteed igavikku, oma Looja juurde.
Käitugem siis selle suure au vääriliselt, saagem aru, et meie püsimajäämine tulevikus sõltub üha
rohkem üksmeelest, sest meil kõigil on üks ja sama Looja. Aamen.

