
PAASTUAJA III PÜHAPÄEV C AASTAL

(Esimene lugemine 2Mo3 ,1-8a.13-15)
Lugemine teisest Moosese raamatust:

Neil päevil hoidis Mooses oma äia Midjani preestri Jitro lambakarja. Ühel päeval 
läks Mooses ühes karjaga üle lageda ja jõudis Jumala mäe Hoorebi juurde. Ja seal 
ilmutas end talle Issanda ingel tuleleegis, mis põles keset kibuvitsapõõsast. 
Mooses nägi, ja vaata: kibuvitsapõõsas põles leegiga, kuid ei põlenud ära. Aga 
Mooses mõtles: "Ma lähen ja vaatan seda imelikku asja, miks põõsas ära ei põle."
Kui Issand nägi, kuidas Mooses lähemale tuli et paremini näha, hüüdis Jumal teda 
kibuvitsapõõsast ja ütles: "Mooses, Mooses!" ja tema vastas: "Siin ma olen." 
Jumal ütles: "Ära tule lähemale, ja võta sandaalid jalast, sest see paik, kus sa 
seisad, on püha maa." Ja Issand jätkas: "Mina olen sinu vanemate Jumal, 
Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal." Aga Mooses kattis oma näo 
kinni, sest ta kartis näha Jumalat. Ja Jumal ütles: "Ma olen küllalt näinud oma 
rahva viletsust Egiptuses ja olen kuulnud nende kaebeid nende rõhujate vastu. Ma 
tunnen nende rõhutust hästi. Sellepärast olen ma alla tulnud neid egiptlaste 
käest välja rebima ja viima neid sellelt maalt viljakale ja avarale maale, mis 
voolab piima ja mett."
Mooses vastas Jumalale ja ütles: "Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja 
ütlen neile: teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad 
küsivad minult: kuidas on tema nimi? Mida ma siis pean neile vastama?"
Aga Jumal kostis: "Ma olen see, kes ma olen; ütle Iisraeli lastele nõnda: "Mina 
olen" on mind läkitanud teie juurde." Ja Jumal ütles Moosesele veel: "Teie 
esiisade Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal saatis mind teie 
juurde. See on minu nimi igavesti ja nii peab mind hüütama põlvest põlve."
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps103 ,1-2. 3-4. 6-7. 8.11. R:8)
R: Issand on armuline ja halastaja.

Kiida, mu hing, Issandat
ja kõik, mis minu sees on, tema püha nime.
Kiida, mu hing, Issandat
ja ära unusta kõiki tema heategusid.
R:

Tema annab sulle andeks kogu su ülekohtu,
teeb sind terveks kõikidest haigustest.
Ta päästab sinu elu hukatusest,
kroonib sind helduse ja halastusega.
R:

Issand teeb õiguse tegusid,
mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse.
Tema andis Moosesele teada oma teed,
ilmutas Iisraeli lastele oma tegudest.
R:

Issand on halastaja ja armuline,
kannatlik ja rikas heldusest.
Nii kõrgel kui kõrgel on taevas üle maa,
nii suur on tema halastus neile, kes teda kardavad.
R:

Nii kaugel kui koit on loojangust,
nii kaugele viib ta meist meie patud.
Otsekui isa halastab oma laste peale,
nõnda halastab Issand kõikide peale, kes teda kardavad.
R:



(Teine lugemine 1Ko10 ,1-6.10-12)
Lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:

Ma tuletan teile meelde, vennad, et kõik meie esiisad käisid Jumala pilve all ja 
läksid läbi mere. Ning nad kõik ristiti Moosese pilves ja meres. Nad kõik sõid 
ühtsama vaimulikku rooga ja jõid ühtsama vaimulikku jooki, sest nad jõid 
vaimulikust kaljust, mis käis nendega kaasas. Aga see kalju oli Kristus. Ometi 
polnud suurem osa neist Jumalale meele järgi ja nad leidsid oma otsa kõrbes.
Aga see on sündinud meile hoiatuseks, et me ei himustaks kurja, nii nagu nemad 
lasid kurjal enda üle valitseda. Seepärast, ärge nurisege, nii nagu nurisesid 
mõned nende seast ja said otsa hukkaja käe läbi. Ning see, mis sündis, oli neile 
tulevaste sündmuste ettekuulutuseks, meile aga manitsuseks, sest meie näeme 
aegade lõppu. Sellepärast, kui keegi arvab end seisvat, siis olgu ta valvel, et 
ta ei langeks.
See on Jumala Sõna.

(Salm enne evangeeliumi Mt 4,17)

Parandage meelt,
sest taevariik on lähedal.

(Evangeelium Lk13 ,1-9)
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:

Sel ajal tuli Jeesuse juurde inimesi, kes jutustasid talle galilealastest, kelle 
oli Pilaatus lasknud tappa siis, kui nad loomi ohvriks tõid. Ja Jeesus hakkas 
kõnelema ning ütles: "Kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused 
kui kõik teised galilealased, et see just nendega sündima pidi? Sugugi mitte, 
ütlen ma teile, vaid kui te ei paranda meelt, lähete niisamuti hukka. Või arvate 
teie, et need kaheksateist, kes jäid Siiloa torni alla, kui see kokku varises, 
ja said surma, olid suuremad süüdlased kui kõik teised inimesed, kes elavad 
Jeruusalemmas? Ma ütlen teile: mitte sugugi! Vaid kui te ei paranda meelt, 
lähete kõik niisamuti hukka!"
Ja ta rääkis neile tähendamissõna: "Ühel inimesel oli viigipuu, mis oli 
istutatud tema viinamäele. Ja ühel päeval tuli ta sellelt puult vilja otsima, 
aga ei leidnud. Siis ütles ta viinamäe aednikule: vaata, kolm aastat käin ma 
sellelt viigipuult vilja otsimas, kuid ei leia. Raiu ta maha, miks ta maad 
raiskab! Aga aednik vastas ning ütles talle: isand, jäta ta veel selleks 
aastaks, et ma saaksin ta ümber kaevata ja talle väetist anda. Ehk hakkab ta 
siis vilja kandma. Kui aga mitte, siis raiu ta maha."
See on Issanda sõna.

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad. Tänapäeva tehnika pakub meile ikka veel ka kõige 
tavalisemate kodumasinate puhul palju nn. insenerilahendusi. See tähendab, et 
mingi seadme kasutamiseks peab teadma selle siseelust sama palju kui selle 
konstrueerija - muidu oled kadunud hing. Nägin hiljuti kurja vaeva, püüdes 
eemaldada oma arvutist üht tunnustatud viirustõrjeprogrammi, mis oli ehitatud 
nii, nagu oleks arvuti põhifunktsiooniks viiruste otsimine. Paraku tahtsin mina 
teha arvutiga ka midagi muud, kuid see mõte ei sobinud programmeerijate 
nägemusega kohe kuidagi kokku.

Samasugused "insenerilahendusi" võime leida ka ka inimestest, meie eneste 
käitumisest. Sest keegi ei loe meie mõtteid, keegi ei mõista meid õigesti, kui 
me end ise arusaadavalt ja korrektselt ei väljenda. Ka meie peame end teistele 
inimestele niiöelda "kasutajasõbralikuks" tegema, looma võimalused, et ka need, 
kes juhuslikult pole meid loonud ega meie kasutusjuhendit lugenud, võiksid meist 
siiski aru saada.
Me loeme patutunnistuse...



Jutlus

Armsad õed ja vennad, see, millest tänane evangeelium meile räägib, on tõesti 
eriskummaline. Inimesed, kes olid Jumalale ohvrit toomas, tapeti, ning teises 
loos kukkus torn kokku ja mattis 18 inimest enda alla - järeldus sellest aga 
kõlab: kui te ei paranda meelt, lähete niisamuti hukka!? Kuidas nii? Kui kõik 
inimesed on täpselt ühtmoodi surma ära teeninud, siis miks ei antud just nendele 
hukkunutele meeleparanduseks aega? On ju selge, et patused ei olnud nemad üksi.

Ei, armsad õed ja vennad, mul ei ole sugugi kavas Jeesusele tema sõnade pärast 
hõlma hakata. Võibolla võiks vaid teha väikese etteheite "inseneridele", kes 
selle loo kirja panid, sest nii kirjutab evangelist: "Sel ajal tuli Jeesuse 
juurde inimesi, kes jutustasid talle..." Või nii... inimesi? Mis inimesed need 
jutustajad siis niisugused olid?

Jeesuse sõnade paremaks mõistmiseks tuleb tähele panna, et tema jutt oli alati 
suunatud konkreetsetele kuulajatele. Jeesus oskas inimeste mõtteid ära aimata - 
ta teadis, et samaaria naisel, keda ta Jaakobi kaevul kohtas, polnud õiget 
meest, vaid seitse armukest (Jh 4,4jj); ta nägi ka ette, et kui ta ütles: "Kes 
teie seast on patuta, see visaku esimene kivi" (Jh 8,7), siis ei julge keegi 
seda teha. Jeesus valis oma sõnu alati sõltuvalt sellest, kellele ta kõneles - 
kas õpetatud variseridele ja kirjatundjatele, lihtsatest inimestest koosnevale 
rahvahulgale, või väikeses ringis oma jüngritele. (Mk 4,34)

Me ei tea, millisesse ühiskonnakihti kuulusid need inimesed, kes tulid Jeesusele 
galilealaste tapmisest teatama, kuid kõige tõenäolisem tundub, et nad olid just 
jõukamate ja haritumate juutide seast, ning selle küsimusega tahtsid nad Jeesust 
järjekordselt proovile panna. Juutide seas oli ju siiani alati usutud, et Jumala 
heatahtlikkus avaldub juba siin elus rikkuse, pika elu ja paljude laste näol, 
nagu seda võib välja lugeda Aabrahami ja tema otseste järeltulijate elukäigust. 
Kahtlemata oli niisugune usk Jumala õnnistusse meelepärane just rahva 
ülemikihile, keda päritolu ja elusaatus olid hellitanud. Neile meeldis mõelda, 
et küllap Jumal ikka karistas tapetud galilealasi nende pattude eest.

Jeesuse vastus oli aga üpris karm ja ootamatu: "Ma ütlen teile - kui te ei 
paranda meelt, lähete kõik niisamuti hukka!" Jeesus ütles neile otse välja väga 
ebamugava tõe, et Jumala armastust inimese vastu ei saa mõõta soodsate 
juhustega, mis ei sõltu inimesest endast. Oma vanemaid, seisust ja vaimuandeid 
ei saa keegi ise valida - sellest saab järeldada, et inimese väärtus avaldub 
mitte kaasasündinud eelistes või puudustes, vaid tema enda tahtes teha head 
Jumala ees ja vältida kurja. Kellele on palju antud, selle käest nõutakse palju, 
kuid elu pikkuse ja rikkusega pole sellel otsest seost.

Armsad õed ja vennad, selle maailma reaalsus ei ole kuigi kasutajasõbralik 
programm, eriti sellise inimese jaoks, kes on kõrk ja paindumatu ega armasta 
ümber õppida. Ajalugu näitab, et isegi massimõrvarid võivad elada vanaks ning 
olla rikkad ja lõpuni hea tervise juures - kuid ka pikk elu siin maailmas saab 
ükskord otsa, rikkus tuhmub, ja lastest on vanematel harva ainult rõõmu. 
Omakasupüüdlik ellusuhtumine võib meid eksitada unistuste virtuaalsesse maailma, 
mis võib meile küll tunduda ilus, kuid mida pole reaalselt olemas. Näiteks kui 
me peaksime uskuma, et suudame käsi lehvitades lennata, siis füüsika võib paraku 
arvata meie lennuvõime kohta midagi sootuks erinevat... Sama kehtib ka meie 
ettekujutuste osas meie endi moraalsest headusest - sest nii lihtne on meile 
Jumala poolt antud vaimuandeid ja võimalusi iseenda teeneks arvata, nende alusel 
teisi alavääristada.

Pidagem meeles: Jeesus hoiatas ju tegelikult kõiki inimesi, ka meid: kui te ei 
paranda meelt, lähete kõik niisamuti hukka. Seepärast hoidkem silmad lahti, et 
see, millesse me usume, ei läheks vastuollu meie südametunnistuse ja mõistusega. 
Aamen.




