IV TAVALINE PÜHAPÄEV B AASTAL
(Esimene lugemine 5Mo18 ,15-20)
Lugemine viiendast Moosese raamatust:
Neil päevil ütles Mooses rahvale: Issand, sinu Jumal, laseb tõusta sinu keskelt,
su vendade hulgast, prohveti, kes on minu sarnane ja keda te peate kuulama. Sest
seda sa ju palusidki kogunemispäeval Hoorebi mäe juures, kui sa ütlesid: ma ei
suuda enam kuulata Issanda oma Jumala kõuehäält ega vaadata kauem seda suurt
tuld, ilma et ma sureksin. Siis ütles ta mulle: See on hea, mis nad on rääkinud.
Ma lasen tõusta neile ühel prohvetil nende vendade hulgast, niisuguse nagu sina,
ja ma panen tema suhu oma sõnad, ning ta räägib neile kõik, mida mina tal käsin
rääkida. Ja kes ei kuula minu sõnu, mida ta räägib minu nimel, selle käest nõuan
mina ise aru. Aga kui prohvet räägib midagi suurustades minu nimel, mida mina
tal ei ole käskinud rääkida, või kui ta räägib midagi teiste jumalate nimel,
siis peab see prohvet surema.
See on Jumala Sõna
(Vastulaul Ps95 ,1-2.6-7c.7d-9 R.7d.8a)
R: Kui te kuulete Issanda häält, ärge paadutage oma südant.
Tulgem, hõisakem Issanda ees,
rõkakem rõõmust oma päästekalju poole!
Tulgem tema palge ette tänamisega,
laulgem temale kiituselaule.
R:
Tulgem, kummardagem ja põlvitagem,
heitkem silmili Issanda, oma Looja palge ette,
Sest tema on meie Jumal, ja meie tema karjamaa rahvas,
tema lambad, keda ta juhib oma parema käega.
R:
Täna, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südant,
nii nagu Meribas, nõnda kui Massa päeval kõrbes.
Seal teie esiisad kiusasid mind ja panid mind proovile,
kuigi nad olid näinud minu vägevaid tegusid.
R:
(Teine lugemine 1Ko7 ,32-35)
Lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, ma tahaksin, et teie südamel ei oleks muresid. Mees, kes pole abielus,
hoolitseb selle eest, mis Issandale kuulub: kuidas ta saaks olla Issandale
meelepärane. Aga naisemees hoolitseb selle eest, mis sellesse maailma kuulub, et
ta saaks olla oma naisele meele järgi. Nii on ta kaheks jaotatud. Ja naine, kes
pole abielus, ehk neitsi, hoolitseb selle eest, mis kuulub Issandale, et ta
võiks olla püha nii ihu kui vaimu poolest. Aga abielunaine hoolitseb selle eest,
mis sellesse maailma kuulub, et ta saaks olla oma mehele meele järgi. Seda
räägin ma teie eneste hüveks, mitte et tahaksin panna teile ikke kaela ümber,
vaid et te elaksite mõistlikult ja võiksite Jumalat takistamata teenida.
See on Jumala sõna.
(Salm enne evangeeliumi Mt 4 ,16)
Halleluuja. Rahvas, kes elas pimeduses, sai näha suurt valgust,
neile, kes elasid surmavarju orus, koitis valgus. Halleluuja
(Evangeelium Mk1 ,21-28)

Lugemine püha Markuse evangeeliumist
Kui Jeesus oli oma jüngritega Kapernaumas, läks ta hingamispäeval sünagoogi ning
õpetas. Ja inimesed olid hämmastuses tema õpetusest, sest ta õpetas nii, nagu
oleks tal Jumalalt meelevald, mitte nõnda kui kirjatundjad. Samal ajal oli
sünagoogis mees, kellel oli kuri vaim, ja kes karjus: "Mis meil on sinuga
tegemist, Jeesus Naatsaretist! Kas sa oled tulnud meid hävitama? Ma tean kes sa
oled, sa oled Jumala Püha." Siis Jeesus sõitles teda ja ütles: "Ole vait, ja
mine temast välja!" Ja kuri vaim raputas meest ja läks temast välja valju
häälega karjudes. Aga kõik olid kohkunud ja küsisid üksteiselt: "Mida see peab
tähendama? Kas tal on meelevald uut õpetust kuulutada? Ta käsutab isegi kurje
vaime, ja need kuulavad tema sõna." Nii levis kuuldus temast kiiresti kogu
Galileamaal.
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Custos, quid de nocte? - valvur, mis ööst? Niimoodi, armsad õed ja vennad,
kõnetati kord vahipostil seisnud sõdurit, nii nagu see Jesaja raamatu
ladinakeelses tõlkes on kirjas (Js 21,11). Mida tahtis küsija vahisõdurilt
teada, mida iseäralikku pidi see öö siis endast kujutama? Tegelikult võib selle
loogilise arutluse teel välja selgitada. Seda, et öö oli pime või külm, tundis
küsija ju isegi; kuid ta teadis ka, et vahid pannakse linnamüürile välja teatud
ajaks - vanal ajal jagatigi öö vahikordadeks - nii et küsija tahab teada
lihtsalt seda, mis kell on, mitmendat vahikorda see sõdur on hetkel pidamas.
Tegelikult võiks sellesama küsimuse ka ladina keeles lihtsamalt esitada, et ka
need inimesed, kellel on abiks ainult väike sõnaraamat, saaksid sellest aru:
nimelt, "quam vigiliam agis" - missugust vahikorda sa pead. Sest kahtlemata on
palju väljendeid, mille üksikute komponentide kokkuarvamine ei anna tulemuseks
ühest tähendust, kuid tekstis, mis on määratud paljudele inimestele, oleks
otstarbekam väljenduda võimalikult lihtsalt.
Ehk on meilgi põhjust seepeale patutunnistust lugeda...
Jutlus
Armsad õed ja vennad, kord, kui ma taas pidin uude ametikorterisse kolima,
helistati mulle ühel päeval kolimisfirmast ja nõuti minu käest otsekohe "kulude
ülevõtmise - Kostenübernahme" saatmist nende aadressile. Ma vastasin
hämmeldunult, et "kulude ülevõtmist" saan ma neile saata samahästi kui
kosmosejaama ISS orbiiti ümber maa. Kulude ülevõtmine on tegu, sündmus, mida ei
saa kuidagi ruumiliselt paigast nihutada - paremal juhul saab anda
informatsiooni, või saata dokument, mis hilisema kulude katmise garanteerib.
Meie, inimesed, oleme sageli ebatäpsed - me ise teame küll, mida mõtleme, aga
see läheb vahel meelest, et teised ei loe meie mõtteid ega tunne eriala argooni.
Haiguste parandamisega on samamoodi: on peaaegu võimatu arstida haigust ilma
diagnoosita, ilma et teataks haiguse nime, sümptoome ja kulgu. Samuti saab
küsida paljugi ravi kohta: mis rohud mõjuvad, kuidas nad sobivad kokku nende
rohtudega, mida teiste haiguste pärast võetakse, või kas pole operatsioon antud
juhul otsarbekam.
Muidugi teadsid Jeesuse kaasaegsed üsna vähe inimese keha funktsioneerimise ja
haiguste põhjuste kohta. Vaimuhaiguseid ja neuroloogilisi häireid ei osatud veel
ära tunda, need kirjutati otsejoones kurjade vaimude arvele, ilma et inimese
enda käitumist oleks teadusliku põhjalikkusega jälgitud ja tähelepanekud
kesksesse infopanka talletatud. Arstid olid pigem nõiad, ja ravimine toimus nagu
religioosne rituaal. Tegelikult ei tea me ainuüksi juba sellepärast, mida Jeesus
seestunuga tegi, et vaimuhaiguse ja selle ravi kirjeldamiseks puudusid tol ajal
mõisted. Jeesuse läbi sündinud tervistamisi käsitleti nii, nagu oli tavaks
kirjeldada relgioosseid rituaale.

Tegelikult oli Jeesus ilmselt ainus, kes tõesti lihtsalt Vaimu väel suutis
terveks teha - seda ei püüa mina sugugi ümber lükata. Meie, tänapäeva inimeste,
probleem keskendub pigem sellele, mida oleks meil õppida niisugusest
tervistamisest, mida ükski inimene järele teha ei suuda.
Hästidokumenteeritud juhtumid eksortsismist ehk kurjade vaimude väljaajamisest
lõppesid igatahes viimase kahe sajandi jooksul küll alati patsiendi surmaga eksortsismi enda või selle kõrvalmõjude tagajärjel. Jeesuse käitumist ei maksaks
vaimuhaigete ravis küll väga otseselt järele aimata, kuid see-eest on
psühhiaatria vahepeal deemonite vastu üsna palju kasulikke arstimeid leiutanud.
Päris terveks teevad nad vaimuhaige küll harva, kuid võimaldavad haiguse
avaldumisnähte otsustaval hetkel alla suruda, mõningate biokemikaalide
toimemehhanismi parandada või kompenseerida, ja aitavad seeläbi inimesel peaaegu
normaalset elu elada.
Mis aga tänases evangeeliumis oli tähtis, seda ütleb selle tekst ise: "Aga kõik
olid kohkunud ja küsisid üksteiselt: Mida see peab tähendama? Kas tal on
meelevald uut õpetust kuulutada? Ta käsutab isegi kurje vaime, ja need kuulavad
tema sõna. Nii levis kuuldus temast kiiresti kogu Galileamaal." Imetervistamine
ise ei avaldanud inimestele nii suurt muljet, kui just selle tegevuse eeldus:
uus õpetus ja meelevald. Sest inimesed teadsid juba tollal, et ka imelisel väel
terveks tehtu peab ükskord surema. Esiplaanil polnud mitte need mõned aastad või
aastakümned, mille võrra haige elu pikenes, vaid igavene elu.
Armsad õed ja vennad, kord nägi ühe budistliku munga õpilane oma õpetajat vee
peal käimas. Õpilane oli sellest rabatud, ta ei maganud päeval ega ööl, nägi
vaeva ja harjutas. Aastate pärast suutis temagi vee peal käia. Otsinud üles oma
õpetaja, demonstreeris ta temale uhkelt oma võimeid. Aga vana munk ütles: "Sa
oled kõige rumalam minu kõigist õpilastest! Sa ei ole minult õppinud midagi
selle kohta, mis on oluline! Selleks, et üle vee saada, on olemas paat!" Aamen.

