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 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, mõnda aega tagasi ilmus ajakirjanduses artikkel
pealkirjaga: "Elevandid osutusid arvatust targemaks". Selles anti ülevaade
uurimusest, mille järgi oskavad need loomad palju paremini arvutada kui
inimahvid ja isegi paremini kui väikelapsed. Elevandid oskavat veel ka inimeste
kõneldavatel keeltel vahet teha, nagu katsed masai ja suahiili keelega näitasid.
Artikli pealkiri "Elevandid osutusid arvatust targemaks" väljendab ilmekalt meie
arrogantset inimesekeskset suhtumist. Tegelikult on londilised ju ikka
niisugused nagu nad ennegi olid, lihtsalt inimene on nende kohta midagi uut
teada saanud. Nii et mitte elevant ei olnud see, kes arvatust targemaks osutus,
vaid hoopis inimene osutus arvatust rumalamaks.
Me kahetseme oma enesekesksust ning loeme patutunnistuse...
Jutlus

Armsad õed ja vennad, kord ilmutanud Jumal end ühele patusele ja öelnud, et kui
mees ei lakka pattu tegemast, siis saab ta liiklusõnnetuse läbi surma. Patune
aga otsustas Jumala üle kavaldada: selle asemel et pattudest pöörduda, hakkas ta
hoopis vältima transpordivahendeid. Kuid selline elu muutus pikapeale üpris
tülikaks, ja nii mõtles ta viimaks välja, kuidas Jumala ettekuulutusest pääseda.
Ta ostis lennukipileti, sest mõtles: minuga koos on siin üle saja inimese, Jumal
ei hakka ju minu pärast neid kõiki surma saatma. Kuid varsti pärast õhkutõusu
läksid mootorid rikki ja lennuk hakkas kukkuma. "Issand," karjatas patune, "kas
Sa tõesti lased ainult minu pärast neil kõigil süütutel inimestel surma saada!"
"Oh ei," vastas Jumal, "tegelikult nägin ma üsna palju vaeva, et kõiki teid
kahetsematuid patuseid korraga just selle ühe lennuki peale saada"...
Jah, must huumor ja anekdoodid on üks võimalus lahendamatutele probleemidele
reageerida. Üht niisugust keerulist olukorda kohtame ka tänases evangeeliumis.
Mis suurt pattu olid siis kõik need vaesed galilealased teinud, et nad surmati
lausa Jumalale ohvri toomise - religioosse tegevuse - juures? Ja mida hakata
peale Jeesuse sõnadega, kui ta ütleb: "... vaid kui te ei paranda meelt, lähete
kõik niisamuti hukka!" Kas tõesti saatis Jumal sel päeval just kõik need
inimesed templisse ohvrit tooma, keda ta tahtis surmaga karistada?
Iisraelis oli tollal tavaks uskuda, et sellele, keda Jumal õnnistab, annab ta
pika ea, palju lapsi ja maise rikkuse. Päris rumal niisugune ettekujutus ju ei
ole, nagu omaenda elustki teame. Selleks, et kaua elada, peab olema mõõdukas ja
ettevaatlik, suure pere ülalpidamiseks ja kasvatamiseks tuleb palju tööd teha ja
oskuslikult majandada ning mitte liiga suuri riske võtta.
Paraku, kui tahame seda kõike seostada Jumala õnnistusega, takerdume paljudesse
kitsaskohtadesse. Niisugune õnnistatud olemine ei sega ju kedagi olemast samal
ajal halastamatu, ahne, üleolev ja enesekeskne, kes oma suurest perekonnast
väikese impeeriumi loob ja kuhjab teiste inimeste vara kuritegelike võtetega oma
pere kätte. Samuti ei piirdu Jeesus vaid rikaste hurjutamisega, vaid tema haare
on palju laiem: kui te ei paranda meelt, lähete kõik niisamuti hukka! Niisiis
võib ka vaene olla halastamatu, ahne, üleolev ja enesekeskne, ning Jumal ei
halasta talle üksnes tema vaesuse ettekäändel.
Mis puutub inimese elu pikkusesse, siis pole seegi mõõtuandev. Jeesuse enda elu
jäi ju suhteliselt lühikeseks. Selle kaudu näitas ta, et Jumala õnnistusel on
teised kriteeriumid: halastus, truudus, ennastsalgavus ja inimesearmastus. Samal
põhjusel ei puutu ka rikkus ja lasterohkus otseselt asjasse - taas polnud Jeesus
ei rikas ega lasterohke. Sest mis mõte on sel kõigel, kui teha vaid ülekohut?
Vastupidi - rikkana ja pika elu jooksul jõuab mõni inimene lihtsalt rohkem halba
teha, ning seda veel kasvatuse kaudu oma lastelegi õpetada.
Tegelikult aga on ka juba Vana Testament maise edukuse pahupoole ära tundnud.
Saalomoni Tarkuseraamatus seisab kirjas: "Õige inimene saab rahu, kuigi ta sureb
varakult. Sest austatav vanus ei ole sama mis pikk iga, ja seda ei mõõdeta
aastate arvu järgi, vaid tarkus on inimesele hallideks juusteks, ja laitmatu elu
on tõeline vanaduspõlv. Jumal armastas teda sellepärast, et ta meeldis Jumalale,
ja ta võeti ära sellepärast, et ta elas patuste keskel. Ta viidi ära, et kurjus
tema mõistust ei muudaks ja kavalus tema hinge ei eksitaks. Sest kurja veetlevus
varjab hea, ja himu hullus väänab vaga meele. Olles varakult küpsenud, saavutas
ta pika eluea. Et tema hing oli Issandale meelepärane, siis tõttas see ära
kurjuse keskelt. Inimesed näevad seda küll, aga ei saa aru ega võta südamesse,
et tema valituile on arm ja halastus, ja tema vagade eest kantakse hoolt." (Trk
4,7-15).
Armsad õed ja vennad, me ei saa alati kindlad olla, et Jumal õnnistab kõike,
mida me ette võtame. Alati on võimalik kõike veel paremini teha kui seni. Aga
mitte ainult paremini tööd teha ja rohkem saavutada, vaid ka paremini puhata,
ning olla tähelepanelikum märkama, mis on hetkel õigem, kas tegutseda või
oodata, rääkida või olla vait.
Headus avaldub selles, et me ei kaota tasakaalu ei argistes asjades ega
vaimulikus elus. "Liiga palju" võib osutuda sama halvaks kui "liiga vähe". Täna

kuuldud tähendamissõna viigipuust annab mõista, et ilmselt oli see puu varem
hästi vilja kandnud, kui sellele pärast kolmeaastast pausi veel viimane võimalus
anti. Niisamuti peame meiegi olema püüdlikud ning üritama ka pärast raskeid
üleelamisi taas jalule tõusta. Siis võib loota, et Jumal on meiega kannatlik ja
annab meile aega oma vigade parandamiseks. Aamen.

