IV TAVALINE PÜHAPÄEV C AASTAL
(Esimene lugemine Jr1 ,4-5.17-19)
Lugemine prohvet Jeremija raamatust:
Juuda kuninga Joosija ajal tuli mulle Issanda sõna ja ta ütles: "Veel enne, kui
ma sind emaihus vormisin, ma tundsin sind, ja enne, kui sa emaüsast väljusid,
pühitsesin ma sind ja panin su rahvaile prohvetiks. Sellepärast vööta oma
niuded, astu ette ja kuuluta neile kõik, mida mina sul käsin öelda. Ära kohku
nende ees, et mina ei peaks sind nende ees kohutama. Ja vaata, mina teen su täna
kindlustatud linnaks - raudsambaks ja vaskmüüriks kogu maa vastu, Juuda
kuningate ja nende nõunike, preestrite ja kogu maa rahva vastu. Nemad võitlevad
sinuga, kuid nad ei saa sinust võitu, sest mina olen sinuga, ütleb Issand, ja
mina päästan su".
See on Jumala Sõna.
(Vastulaul Ps71 ,1-2. 3-4. 5-6. 15.17)
R: Sinu õiglusest kuulutab mu suu.
Issand, sinu juures ma otsin pelgupaika,
ära lase mul jääda häbisse!
Oma õigluses päästa mind ja tee mind vabaks,
pööra oma kõrv minu poole ja aita mind.
R:
Ole mulle kindlaks kaljuks, kuhu võin aina tulla.
Sina oled tõotanud, et sa aitad mind,
sina oled mu kalju ja mu mägilinnus.
Issand, päästa mind ülekohtuse käest.
R:
Sest sinu peale ma olen lootnud
mu noorusest saadik.
Sinule olen toetunud emaüsast peale sellest ajast, kui sa mind tema ihust valla päästsid.
R:
Minu suu kuulutab sinu õiglusest,
sinu lunastusest päevast päeva.
Jumal, sina oled mind õpetanud mu noorusest peale,
veel tänagi kuulutan ma sinu imetegudest.
R:
(Teine lugemine 1Ko12 ,31 - 1Ko13 ,13)
Lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, taotlege suuremaid vaimuandeid ja ma näitan teile veel ülevama tee. Kui
ma räägiksin inimeste ja inglite keelt, aga mul ei oleks armastust, siis ma
oleksin nagu kumisev vask ja kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma
teaksin kõiki saladusi, kui ma mõistaksin kõik ära ja mul oleks kogu usutäius
nii, et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis
poleks minust midagi. Ja kui ma kogu oma vara ära jagaksin ja annaksin oma ihu
ära põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ei oleks mul sellest mingit kasu.
Armastus kannatab kaua, armastus on helde, tema ei kadesta, ei kelgi ega hoople,
ta ei käitu inetult ega otsi omakasu. Tema ei saa vihaseks ega meenuta kurja,
tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga tõe võidu üle on ta rõõmus. Tema kannatab kõik
välja, usub kõiges, loodab kõiges, talub kõike. Armastus ei lõpe iialgi.
Prohvetiennustused - need saavad kord otsa, keeltega rääkimine - see lakkab,
teadmine - seegi osutub asjatuks. Sest puudulik on meie teadmine ja puudulik
meie ennustamine, aga kui tuleb täiuslik, siis jääb puudulik kõrvale. Kui ma
olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väike laps, mõtlesin nagu väike laps,

arutlesin nagu väike laps. Aga kui ma sain meheks, siis jätsin lapse kombed
kõrvale. Praegu me näeme hägust kujutist, otsekui peeglist, siis aga palgest
palgesse. Praegu ma mõistan puudulikult, siis aga täieni, nii nagu Jumalgi mind
täieni mõistab. Ent nüüd jääb usk, lootus ja armastus - need kolm, aga suurim
neist on armastus.
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 Lk4 ,21-30)
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:
Sel ajal ütles Jeesus Naatsareti sünagoogis rahvale: "Täna on kirjasõna teie
kuuldes täide läinud". Ja tema kõne oli kõigile meeltmööda ja nad imestasid
nende armu sõnade üle, mis ta rääkis, kuid nemad ütlesid: "Kas see pole mitte
Joosepi poeg?". Siis Jeesus ütles neile: "Küllap te nüüd ütlete mulle vanasõna:
arst, aita iseennast! Tee kõike seda, millest me oleme kuulnud sind Kapernaumas
teinud olevat, ka siin oma kodukohas!" Ja Jeesus ütles: "Tõesti ma ütlen teile:
ühtki prohvetit ei võeta vastu tema kodukohas. Tõesti ma ütlen teile: palju oli
lesknaisi Iisraelis Eelija päevil, kui taevas oli lukus kolm aastat ja kuus
kuud, nii et suur nälg oli üle kogu maa, kuid Eelijat ei läkitatud kellegi
juurde nende seast, vaid Sareptasse Siidonimaal, ühe lesknaise juurde. Ning
palju oli pidalitõbiseid Iisraelis prohvet Eliisa ajal, kuid keegi ei saanud
puhtaks, kui vaid Naaman, see süürlane".
Seda kuuldes läksid sünagoogis olijad raevu. Nad tõusid püsti ja ajasid ta
külast välja ning viisid järsaku servale, millel nende küla asus, et teda sealt
alla kukutada. Aga Jeesus läks nende keskelt läbi ja kõndis oma teed.
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad, vahel kui inimesel pole õiget tuju oma eluasemes korda
luua, leiab ta end mõttelt kõik lihtsalt "nupuga" üle teha ja tolm kähku vaiba
alla kokku pühkida. Paraku aga vaiba alla eriti palju ei mahu, pealegi hakkavad
seal mõne aja pärast kasvama bakterid ja seened, mis pärast hingamisteedesse
sattudes põletikke ja allergiaid tekitavad. Nii et tolmu vaiba alla pühkimine on
ikkagi üsna kahjulik harjumus, millest võiks tegelikult üldse loobuda - nii
otseses kui ülekantud tähenduses.
Me loeme patutunnistuse...
Jutlus
Armsad õed ja vennad, kõik teavad, et sõna "evangeelium" tähendab rõõmusõnumit kuid ei ole see sõnum sugugi alati nii rõõmus. Mida rõõmsat peaksime leidma
kasvõi selles, et Jumala Poega ei võetud vastu tema kodukohas ja teda taheti
lausa kuristikku heita?
Jeesuse enda puhul pidasid küll kindlasti paika tema sõnad, et ühtki prohvetit
ei võeta vastu tema kodukohas. Aga nojah, armsad kirikulised: võite mind uskuda,
et välismaal leiab üks prohvet veelgi vähem tunnustust... ja tegelikult polegi
see ehk nii halb. Ainult teadmatus võõrsilt tulnud prohveti varasemast
arenguteest annab meile võimaluse teda oma soovmõtlemise järgi targemaks või
õilsamaks idealiseerida. Kuid mida teab välismaalane kohalikest probleemidest ja
missuguse õigusega saab ta kohalikke milleski manitseda? Ka neid kogemusi, isegi
rikkalikke teadmisi, mis ta kusagil mujal on saanud, ei saa teise paikkonna ja
rahva konteksti automaatselt üle kanda. Asjaolud mängivad ju kõikjal tähtsat
rolli, ja kui väljaspoolt tulija neid ei tunne, siis kuidas saaks tema tegevus

olla viljakas? Isegi kui tal on olnud õnnestumisi oma kodukohas, siis pole
mingit kindlust, et teises kohas täpselt samamoodi läheb.
Teisalt on iga paikkond uhke sealt lähtunud avaliku elu tegelaste üle. Igal
kogukonnal on oma laiemalt tuntud tütreid ja poegi. Vahel püstitatakse
naljaviluks isegi mõnele reality-show tähekesele kodulinna papist monument.
Mingitpidi turgutab see ikkagi inimeste uhkust, kui nende linnakese nimi on
ajalehtede pealkirjadest lugeda.
Familiaarsus on takistuseks pigem kuulsaks saanud isikule endale. Tuntud inglise
laulja ja helilooja Sting kurtis kord, et oma kodulinnas Newcastle'is esinedes
on kogu müstika kadunud... Iga kuulaja võib teda kohmetuma panna sõnadega: oh,
ma tundsin sinu isa - ta oli piimamees, kes tõi meile igal hommikul piimapudelid
ukse taha.
Oli selge, et Naatsareti rahvas ei rünnanud Jeesust mitte omast initsiatiivist,
vaid selle taga oli variseride-sünagoogiülemate kihutustöö. Linnarahvas oli
selgelt kahevahel. Nad olid vaimustunud selle üle, kuidas Jeesus rääkis, aga
seda ei suutnud nad päriselt uskuda, et ta on mitte lihtsalt üks prohvetitest,
vaid lausa Messias, Lunastaja ise.
Armsad vennad ja õed, ootamatute arengute puhul on äraootav seisukoht kindlasti
parem kui esimese impulsi järgi tegutsemine. Aga samas peame arvestama, et kui
igapäevane elu põhineb harjumustel ja kommetel, siis eriolukordades ei aita need
kuigi hästi. Seda enam, et paljud mõtteviisid ei ole meie enda omad, vaid nad on
meisse sisestatud parteide ja muude huvigruppide sihipärase propaganda kaudu.
Oma seniseid käitumisviise ümber hinnata ja muuta on kindlasti raske, kuid vahel
on see lihtsalt vältimatu. Kui meile ühes koguduses miski ei meeldi, võime leida
mõne teise; kui meid ahistatakse, siis tuleb hakata vastu. Aga kui meile ikkagi
tundub, et see maailm meile ei sobi, siis peame järele mõtlema, kas meil äkki
pole maailma suhtes lihtsalt liiga kõrged ootused, ja võibolla peame muutma
hoopis ennast. Aamen.

