
XIII TAVALINE PÜHAPÄEV C AASTAL

(Esimene lugemine 2Kn 1, 1-17)
(NB! Lugemine on muudetud jutluse kohaseks, tegelikult p.o. 1Kn19 ,16b.19-21)
Lugemine Teisest Kuningate raamatust:

Kord kukkus (kuningas) Ahasja Samaarias oma ülakambri aknavõredest läbi ja jäi 
haigeks. Ta läkitas käskjalad ja ütles neile: "Minge küsige Baal-Sebubilt, 
Ekroni jumalalt, kas ma saan terveks sellest haigusest."
Aga Issanda ingel ütles tisbelasele Eelijale: "Võta kätte, mine Samaaria kuninga
käskjalgadele vastu ja küsi neilt: Kas ei ole Iisraelis Jumalat, et lähete 
küsima Baal-Sebubilt, Ekroni jumalalt? Seepärast ütleb Issand nõnda: Voodist, 
kuhu sa oled läinud, ei astu sa enam alla, vaid pead tõesti surema!" Ja Eelija 
läks teele.
Ja kui käskjalad tulid tagasi kuninga juurde, siis küsis ta neilt: "Miks te 
tagasi tulete?"
Nad vastasid temale ja rääkisid, mida olid kuulnud.
Siis ta küsis neilt: "Kuidas nägi välja see mees, kes tuli teile vastu ja rääkis
teile neid sõnu?" Ja nad vastasid temale: "Mees kandis karusnahka ja ta niuded 
olid vöötatud nahkvööga." Siis ta ütles: "See oli tisbelane Eelija."
Ja ta läkitas tema juurde viiekümnepealiku ja selle viiskümmend meest; ja kui 
see läks üles tema juurde, vaata, siis istus ta mäetipus, ja viiekümnepealik 
ütles temale: "Jumalamees, kuningas ütleb: Tule alla!" Aga Eelija kostis ja 
ütles viiekümnepealikule: "Kui ma olen jumalamees, siis tulgu taevast tuli ja 
põletagu sind ja su viiskümmend meest!" Ja taevast tuligi tuli ning põletas tema
ja ta viiskümmend meest.
Ja kuningas läkitas tema juurde teise viiekümnepealiku ja selle viiskümmend 
meest; ja see rääkis temaga ning ütles: "Jumalamees, kuningas ütleb nõnda: Tule 
kähku alla!" Aga Eelija kostis ja ütles neile: "Kui ma olen jumalamees, siis 
tulgu taevast tuli ja põletagu sind ja su viiskümmend meest!" Ja taevast tuligi 
Jumala tuli ning põletas tema ja ta viiskümmend meest.
Ja ta läkitas veel kolmanda viiekümnepealiku ja selle viiskümmend meest. Ja see 
kolmas viiekümnepealik läks üles, aga kui ta pärale jõudis, siis ta heitis 
põlvili Eelija ette ja anus teda ning ütles temale: "Jumalamees, olgu ometi su 
silmis kallis minu hing ja su sulaste, nende viiekümne hing! Vaata, taevast 
langes tuli ning põletas kaks esimest viiekümnepealikut ja nende mehed. Aga olgu
nüüd minu hing su silmis kallis!"
Ja Issanda ingel ütles Eelijale: "Mine koos temaga alla, ära karda teda!" Siis 
ta tõusis ja läks koos temaga alla kuninga juurde. Ja ta ütles kuningale: "Nõnda
ütleb Issand: Et sa läkitasid käskjalad küsima Baal-Sebubilt, Ekroni jumalalt, 
nagu ei oleks Iisraelis Jumalat, kellelt sõna küsida, siis ei astu sa enam alla 
voodist, kuhu sa oled läinud, vaid pead tõesti surema!" Ja ta suri Eelija 
räägitud Issanda sõna kohaselt.
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps16 ,1.2.5. 7-8. 9-10. 11. R:1)
R: Issand, sina annad mulle mu pärisosa.

Kaitse mind, mu Jumal, sest sinu peale ma loodan,
ma ütlen sulle, sina oled mu Issand.
Sina, Issand, annad mulle mu pärisosa ja ulatad mulle mu karika,
sinu kätes on kõik, mis mulle liisu järgi on langenud.
R:

Ma tahan kiita Issandat, kes annab mulle nõu,
öösiti manitseb ta mind mu neerudes.
Issand on alati mu silme ees,
Tema seisab mu paremal pool ja ma ei vangu.
R:

Sellepärast rõõmustab mu süda ja hõiskab mu hing
ning mu ihu võib elada kartmata ohtu.
Sest sina ei jäta mu hinge surmavalda
ega lase oma pühal näha kaduvust.



R:

Ma ütlesin Issandale: sina oled mu Issand,
sina üksi oled mu õnn.
Sina annad mulle teada elurajad,
sinu palge ees on rõõmuküllus, hüved üha su paremal käel.
R:

(Teine lugemine Ga5 ,13-18)
Lugemine püha apostel Pauluse kirjast galaatlastele:

Vennad, vabaduse jaoks on Kristus meid vabaks teinud. Püsige siis, ja ärge laske
end jälle orjaikkesse panna. Sest teie olete ju vabadusse kutsutud. Ometi ärge 
tehke vabadusest oma lihale ja isekusele õigustust, vaid teenige üksteist 
armastuses. Kogu seadus on täidetud selles: "Armasta oma ligimest nagu 
iseennast". Aga kui te üksteist salvate ja lõhki kisute, siis pange tähele, et 
te üksteist sootuks ei hävita. Ma tahan teile südamele panna: laske Vaimul end 
juhtida, siis pääsete oma liha ja isekuse himudest. Liha tahtmised on ju Vaimu 
vastu ning Vaimu tahtmised on teistsugused kui liha omad, nii on nad teineteise 
vaenlased. Sellepärast te ei saagi teha mida tahaksite. Aga kui te lasete end 
Vaimust juhtida, siis ei ole te enam seaduse all.
See on Jumala Sõna.

(Salm enne evangeeliumi Jh 14,23)

Halleluuja. Mina olen tee ja tõde ja elu,
keegi ei tule Isa juurde teisiti kui minu kaudu. Halleluuja.

(Evangeelium Lk9 ,51-62)
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:

Kui aeg oli kätte jõudnud, et Jeesus pidi maailmast ära võetama, seadis ta end 
Jeruusalemma poole teele. Ja enda ees läkitas ta minema sõnumitoojaid. Kui need 
tulid ühte samaaria külla ja tahtsid talle seal öömaja leida, ei võtnud 
külarahvas teda vastu, sest tema oli teel Jeruusalemma poole. Seda nähes tema 
jüngrid Jaakobus ja Johannes ütlesid: "Issand, kas sa tahad, et me käsime tulel 
taevast alla tulla ja nad hävitada? (nii nagu Eelija tegi)" Aga tema pöördus 
ümber ja sõitles neid. Siis läksid nad ühte teise külla. Ja kui nad teel olid, 
ütles keegi Jeesusele: "Ma tahan sulle järgneda kõikjale, kuhu sa iganes lähed!"
Jeesus vastas talle: "Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, kuid Inimese 
Pojal pole kohta, kuhu ta võiks oma pea toetada." Aga kellelegi teisele ta 
ütles: "Käi minu järel". Aga tema vastas: "Luba mul enne koju minna ja matta oma
isa". Siis tema ütles talle: "Lase surnuil oma surnuid matta, sina aga mine ja 
kuuluta Jumala riiki!" Ja veel keegi ütles talle: "Ma tahan käia sinu järel, 
kuid luba, et ma jätan enne oma perega jumalaga." Jeesus vastas: "Ükski, kes on 
pannud oma käe adra külge ja ikka veel tagasi vaatab, ei kõlba Jumala riiki."
See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad, mul oli kord üks tuttav, kes end budistiks pidas. Küll tal
oli alati palju kristlastele ette heita, kuidas Piibel on igasuguseid 
vägivallategusid täis, aga budism on seevastu religioon, mis vägivallast 
resoluutselt keeldub - nii oli tema veendumus.

Kord külastasime koos meie ühist tuttavat, kelle koduseinal rippus uhke 
sepistatud mõõk. Äkki haaras too budistist ja patsifistist mees selle mõõga, 
tema silmis välkus tuli - ja juba tantsis relv tema käes virtuaalsete vaenlaste 
turjal ...

Jah, armsad õed ja vennad, meie rahumeelsus võib vahel üsna õhukeseks osutuda, 
kui ta satub konflikti meie jahimeheinstinkti ja muidu agressiivsusega. Nii 
peame endalt küsima, kas ei seisne meie vooruslikkus ainult selles, et me pole 
kunagi olnud sunnitud, relv käes, oma elu eest võitlema?



Me loeme patutunnistuse...

Jutlus

"Issand, kas sa tahad, et me käsime tulel taevast alla tulla ja nad hävitada?". 
See tekst evangeeliumist kõlab pigem nagu dialoog mingist action-filmist. Me 
võime ette kujutada, kuidas oleks Hollywoodi arvutigraafikud seda tulemöllu 
ekraanile mananud. Lõpuks jääks järele vaid tuhk ja tolm, ning tuul uluks tühjas
kõrbes.

Tänu Jumalale ei kirjutatud aga evangeelium Hollywoodis, kuigi sinna sobiks 
Kõuepoegade ettepanek küla hävitada tõesti kõige paremini. Kuid mis siis õieti 
juhtunud oli? Üks Samaaria küla keeldus Jeesust vastu võtmast, sest ta oli teel 
Jeruusalemma poole. Keeldumise põhjus polnud kuidagi isiklik, vaid tegemist oli 
vana komistuskiviga juutide ja samaarlaste vahel. Kui nüüd küla saanuks tõesti 
ära hävitatud, kas siis oleksid külaelanikud oma veast aru saanud ja Jeesuse 
vastu võtnud?... 

Tuleb välja, et vennakestest jüngrid ei mõelnud üldse neile inimestele, vaid 
ainult oma solvatud uhkusele. Nad tahtsid kogu maailma ümber kujundada - Jumala 
väega, aga omaenda mõistuse järgi. Inimese võimuiha saab alguse loomariigist 
pärit "tugevama õigusest", aga nende arvates oleks tulnud seda veel ka Jumala 
kõigeväelisusega võimendada. Ja kui kavalad nad on: "Issand, kas SINA tahad, et 
me käsime tulel taevast alla tulla ja nad hävitada?" Jaakobus ja Johannes ei ole
valmis ise oma ettepaneku eest vastutustki võtma, vaid üritavad selle Jeesuse 
kaela sokutada. 

Peab tunnistama, et 2000 aastat tagasi oli inimkonnal vähem kogemusi ja seetõttu
oli apostlite käitumine rohkemal määral vabandatav kui tänapäeva inimestele. 
Kuid kasvatuslikust küljest vaadatuna oleks võinud see tuli tõesti taevast tulla
ja Kõuepoegi endid õpetuseks natuke kõrvetatada. Jeesus aga pöördus ümber ja 
manitses neid… Pöördus ümber? Evangeelium ei täpsusta, kas ta pöördus nende 
poole, või neist ära. Aga võib ette kujutada, et Jeesus ei õpetanud oma jüngreid
seekord nagu lapsi või õpilasi, ta oli nördinud, seisis seljaga nende poole ja 
andis mõista: juba nii kaua te käite koos minuga, ja nii vähe olete minult 
õppinud...

Armsad õed ja vennad. Kui me näiteks kinos, muust maailmast eraldatult, 
visuaalsete ja heliefektide mõjul end filmikangelastega samastame, siis võime 
tõesti hetkeks negatiivseid kangelasi vihata - ja kui nad filmi lõpus hirmsal 
kombel surma saavad, siis rahuldust tunda. Kuid see peaks meid ka ettevaatlikuks
tegama. Virtuaalreaalsuse mõju inimese väärtushinnangutele ei maksa kunagi 
alahinnata. Nii lihtne on teha kõrvalasjast peaasja, oma frustratsioon välja 
valada inimeste peale, kes pole meie ängistuses üldse süüdi.

Inimene peab oma tegevuskava läbi mõtlema ega tohi käituda hetketuju ajel; ta 
peab suutma ära tunda, millal muutub kaitse rünnakuks. Ja isegi ärateenitud 
karistus pole mitte viha väljavalamiseks, vaid on mõeldud kasvatuseks - sedasama
ootame ju ka meie oma taevaselt Isalt. Aamen.


