XI TAVALINE PÜHAPÄEV C AASTAL
(Esimene lugemine 2Sa12 ,7-10.13)
Lugemine teisest Saamueli raamatust:
Neil päevil ütles Naatan kuningas Taavetile: "Nii ütleb Issand, Iisraeli Jumal:
Mina olen sind salvinud Iisraeli kuningaks ja päästnud sind Sauli käest. Ma olen
andnud sulle su isanda koja ja tema naised, ning Iisraeli ja Juuda soo olen
andnud sulle valitseda. Kui seda oli vähe, oleksin võinud anda sulle mida tahes,
kuid miks oled Sina ära põlanud Issanda sõna ja teinud kurja Issanda silmis?
Sest sina oled oled hetiit Uurija mõõgaga, ammonlaste mõõgaga maha löönud ja
tema naise endale naiseks võtnud."
Siis Taavet ütles Naatanile: "Jah, ma olen pattu teinud Issanda vastu". Ja
Naatan vastas temale: "Issand annab sulle selle patu andeks ja sina ei sure".
See on Jumala Sõna.
(Vastulaul Ps32 ,1-2. 5.7.11)
R: Issand, anna mulle andeks mu patud.
Õnnis on
ja kelle
Õnnis on
ja kelle
R:

see, kelle ülekohus on andeks antud
süü kinni kaetud.
inimene, kelle pattu Issand ei arva süüks.
südames ei ole kavalust.

Ma tunnistasin sulle üles oma patu,
ega varjanud sinu eest oma süüd.
Ja ma ütlesin: "Issandale ma tunnistan oma üleastumised!"
Aga sina andsid mulle andeks mu süü.
R:
Sina oled mu pelgupaik, sina hoiad mind ahastuse eest
Rõõmuhüüded kajavad mu ümber.
Rõõmustage ja rõkake Issandas, teie, õiged!
Kõik, kes te olete siirad südamelt, hõisake! R:
(Teine lugemine Ga2,16.19-21)
Lugemine püha apostel Pauluse kirjast galaatlastele:
Vennad, me teame, et inimene ei saa õigeks seaduse tegude kaudu, vaid usu läbi
Jeesusesse Kristusesse. Nii oleme meiegi uskunud Jeesusesse Kristusesse, et
saada õigeks uskudes temasse ja mitte seadus tegudesse, sest seaduse tegude
kaudu ei või keegi õigeks saada.
Sest mina olen seaduse kaudu seadusele surnud, et elada Jumalale. Ma olen ühes
Kristusega risti löödud ja nüüd ei ela enam mina vaid Kristus elab minu sees.
Aga kuni ma veel selles ihus elan, elan ma usus Jumala Pojasse, kes mind on
armastanud ja andnud oma hinge minu eest. Sellepärast ei taha ma Jumala armu
tühjaks teha, sest kui õigekssaamine tuleks seaduse kaudu, tähendaks see, et
Kristus on surnud ilmaaegu.
See on Jumala Sõna.
(Salm enne evangeeliumi Ap 16,14b)
Halleluuja. Issand, ava mu süda,
et mu hing võiks sinu sõna vastu võtta. Halleluuja.
(Evangeelium Lk7 ,36- Lk8 ,3)
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:

Sel ajal palus üks variseridest Jeesuse enda poole söömaajale. Ja Jeesus läks
variseri kotta ja istus lauda. Aga vaata, selles linnas oli keegi patune naine
ja kui ta sai teada, et Jeesus oli variseri kojas lauas aset võtnud, tõi naine
alabastrist pudelis mürriõli, astus Jeesuse seljataha, tema jalgade juurde ja
hakkas nuttes oma pisaratega kastma tema jalgu ja kuivatama neid oma juustega.
Ta suudles Jeesuse jalgu ja salvis neid mürriõliga. Aga kui variser, kes Jeesuse
oli külla kutsunud, nägi seda mis sündis, mõtles ta endamisi: "Kui seesinane
oleks prohvet, küll ta siis näeks, kui patune on see naine, kes teda puudutab."
Jeesus ütles talle: "Siimon, mul on sulle midagi öelda." Ja tema kostis: "Räägi,
Õpetaja." - "Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast, üks neist oli võlgu viissada
teenarit, teine aga viiskümmend. Kui neil polnud maksta, kustutas ta nende
mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab?" Siimon vastas: "Ma arvan, et
see, kellele ta rohkem andeks andis." Jeesus ütles talle: "Sina oled õigesti
otsustanud." Ja ta osutas naisele ning ütles: "Kas sa näed seda naist? Ma tulin
sinu kotta ja sina ei andnud mulle vett mu jalgade jaoks, aga tema on oma
pisaratega kastnud mu jalgu ja neid oma juustega kuivatanud. Sina ei andnud
mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sellest ajast, kui ta siia tuli, lakanud
mu jalgu suudlemast. Sina ei andnud mulle õli pea salvimiseks, aga tema on
salvinud mu jalgu mürriõliga. Sellepärast ma ütlen sulle, tema on palju patte
andeks saanud, sest tema on palju armastanud. Kuid see, kellele vähe on andeks
antud, see armastab vähe. Ja Jeesus ütles naisele: "Sinu patud on sulle andeks
antud!" Siis mõtlesid need, kes ühes Jeesusega lauas istusid iseeneses: "Kes ta
on, et ta patte võib andeks anda?" Aga tema ütles naisele: "Sinu usk on
päästnud, mine rahuga!" Ja Jeesus rändas mööda linnu ja külasid. Ta kõneles ja
kuulutas rõõmusõnumit Jumala riigist. Ja tema kaksteist jüngrit olid ühes
temaga, ning mõned naised, kelle ta oli terveks teinud kurjadest vaimudest ja
haigustest: Maarja, keda hüüti Magdaleenaks, kellest olid seitse kurja vaimu
välja läinud, samuti Johanna - Heroodese varahoidja Kuusa naine -, Susanna ja
palju teisi, kes aitasid Jeesust oma varaga.
See on
Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad, mille poolest erineb fanaatik ehk fundamentalist
normaalsest inimesest? Esmalt selle poolest, et fanaatik peab ennast õigemaks
kui teised inimesed. Tal on väga selgelt väljakujunenud põhimõtted, ta on valmis
nende nimel tööd tegema, kannatama ja isegi surema. Aga miks ei näe me siis
fanatismi üdini positiivsena?
Ennekõike sellepärast, et fanaatik näeb ainult oma tõde ja üritab kõiki teisi
kasvõi vägisi oma väga kitsale ja kramplikule maailmanägemisele allutada. Tal
puudub huumorimeel - kui sarkasm teisitimõtlejate suunal välja arvata -, puudub
pinget lõdvendav võime iseenda üle naerda, näha iseennast kõrvaltvaataja
pilguga. Seetõttu jääb fanaatikul suur osa elureaalsuse toimimise asjaoludest
märkamata ja tema ideaalid teostuvad justkui kõverpeeglis - fanaatiku loodud
paradiis ei erine põrgust kuigi palju.
Me peame alati arvestama võimalusega, et vana testamendi varisere ja sadusere
radikaalselt hukka mõistes võime ise nende sarnaseks muutuda - uue testamendi
variserideks ja saduserideks. Me loeme patutunnistuse ...
Jutlus
Armsad õed ja vennad, see on lausa imestusväärne, kui väheste vahenditega on
mõned isikutüübid pühakirja veergudel üpris ammendavalt välja toodud. Vaja on
ainult üsna väikest konfliktolukorda, et esmapilgul tühistest üksikasjadest
hakkaks hargnema terve ühiskonnakihi mõtteviisi profiil.
Evangeeliumis mainitud variser kutsus ise Jeesuse enda juurde külla. Et
situatsiooni sisse elada, kujutlegem, et meil on võimalus võõrustada mõnd
kuulsat poliitikut, kelle mõjukuses pole meil mingit kahtlust, kuid kellest
teame täpselt, et ta ei jaga meie veendumusi.

Tervemõistuslikult arutleval inimesel poleks ilmselt raske enda ees seisvatest
valikutest aru saada. Kui too poliitik on antipaatne, siis võib ju
küllakutsumisest üldse loobuda. Aga kui otsustada siiski võimaluse kasuks avada
oma koduuksed kuulsale ja mõjukale inimesele, siis on mõistlik olla
külalislahke, vähemalt kohelda teda võrdselt teiste külalistega. Sest kes teab,
äkki on just sellel isikul meile midagi tähtsat öelda, mis muudab meie arvamusi.
Või vastupidi, äkki mõjutab just meie käitumine teda oma senistes vaenlastes
sõpru nägema.
Variser, kes Jeesuse külla kutsus, ei osanud kahjuks nii mõistlikult arutleda.
Ühest küljest kannustas teda uudishimu kuulsa rabiga kokku saada, teistest
küljest kartis ta pahandada oma muid külalisi, kohalikku võimuladvikut.
Meenutagem siinkohal variseride etteheidet Jeesusele, et ta jagab oma söömaaegu
koos tölnerite ja paganatega. Väga kergesti oleksid võinud järgneda etteheited,
et sellise inimese kutsud sa nüüd sööma koos meie, kõrgeauliste rahvaülematega!
Igal juhul pole raske kujutleda, kui suure pinge all oli see võõrustaja. Ta
jälgis kramplikult Jeesuse käitumist ja unustas selle kõrval enda oma täiesti.
Ilmselt oli too variser tõeliselt üllatunud, kui Jeesus talle tema tehtud
elementaarsed vead lõpuks litaaniana ette luges: et ta ei andnud talle vett ta
jalgade jaoks, ei tervitanud teda kombe kohaselt ega andnud õli pea salvimiseks.
Kogu variseri tähelepanu oli tõesti kulunud Jeesuse käitumise arvustamise ja
hukkamõistmise peale.
See on õpetlik lugu, armsad õed ja vennad, õpetlik lugu sellest, kuidas
jäägitult oma tõele keskendunud isik jääb pimedaks üldinimliku vastutulelikkuse
ja inimesearmastuse suhtes. Aga ajad muutuvad, ja tänapäeval võime hakata seda
variseri isegi kadestama: temal olid vähemalt mingidki põhimõtted - midagi,
mille pärast ta oli valmis oma hea nimega riskima.
Tänapäeva inimene laseb pigem kõrvad longu. Ta usub kõike ja samas mitte midagi,
ta on kaotanud elu põhiväärtused silmist ning eksleb ringi sotsiaalvõrkude
tujude lainetel. Ja kui ta üritabki end üldise keskkonna leigusest lahti rebida,
siis on väga tõenäoline, et ta satub kõigepealt just fanaatikute kilda, kes
pakuvad lihtsaid lahendusi.
Aga Jeesus on meile ette näidanud, et keeruliste probleemide lahendused on
keerulised, ja kui me tõesti soovime saavutada oma elutöös väärikaid tulemusi,
siis peab meil olema palju kannatust. Aamen.

